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قال اإلمام الجواد:
من أطاَع هواه.. أعطى عدوه مناه

a

2 ( رب��ام وقرئ بالتخفيف ي��ود الذين كفروا لو كانوا مس��لمني إذا عاينوا حاهلم 
وحال املسلمني قالوا يا ليتنا كنا مسلمني .عن الصادقني )عليهام السالم( إذا كان 
ي��وم القيامة ن��ادى مناد من عن��د اهلل ال يدخل اجلنة إال مس��لم فيومئذ يود الذين 
كف��روا لو كانوا مس��لمني . ) 3 ( دعهم يأكلوا ويتمتع��وا بدنياهم ويلههم االمل 
ويش��غلهم توقعه��م لطول األعامل واس��تقامة األح��وال من االس��تعداد للمعاد 
فس��وف يعلمون س��وء صنيعه��م إذا عاينوا اجل��زاء وهذا إيذان بأهن��م ال ينفعهم 
الوع��ظ وال ينجع فيهم النص��ح واملبالغة يف االنذار وإالل��زام للحجة والتحذير 
ع��ن إيثار التنعم وتطويل األمل .  يف الكايف عن أمري املؤمنني )عليه الس��الم( إنام 
أخاف عليكم اثنتني اتباع اهلوى وطول األمل أما اتباع اهلوى فإنه يصد عن احلق 
وأما طول األمل فينيس اآلخرة . ) 4 ( وما أهلكنا من قرية إال وهلا كتاب معلوم 
أج��ل مقدر كت��ب يف اللوح املحفوظ . ) 6 ( وقالوا يا أهي��ا الذي نزل عليه الذكر 
نادوه عىل سبيل التهكم واالستهزاء كام دل عليه ما بعده إنك ملجنون لتقول قول 
املجانني حني تدعي إن اهلل نزل عليك الذكر أي القرآن .) 7 ( هال تأتينا باملالئكة 
ليصدق��وك ويعضدوك عىل الدعوة كقوله لوال أن��زل إليه ملك فيكون معه نذيرا 
إن كن��ت م��ن الصادقني يف دع��واك . ) 8 ( ما تن��زل املالئك��ة إال باحلق باحلكمة 

واملصلحة وما كانوا إذا منظرين ممهلني يعني ال يمهلهم ساعة .

ِحيِم ِن الرَّ َ محمْ ِ الرَّ ِم اهللهّ بِسمْ
ِذيَن َكَفُروامْ  َباَم َيَودُّ الَّ بنٍِي }احلجر/1{ رُّ آٍن مُّ ِكَتاِب َوُقرمْ َك آَياُت المْ اَلَر تِلمْ
ِهِهُم اأَلَمُل  ُعوامْ َوُيلمْ ُكُلوامْ َوَيَتَمتَّ ُهممْ َيأمْ ��ِلِمنَي }احلجر/2{ َذرمْ َلومْ َكاُنوامْ ُمسمْ
ُلوٌم  عمْ َيٍة إاِلَّ َوهَلَا ِكَتاٌب مَّ َنا ِمن َقرمْ َلكمْ َلُموَن }احلجر/3{ َوَما َأهمْ َف َيعمْ َفَسومْ
ِخُروَن }احلجر/5{  ��َتأمْ ٍة َأَجَلَها َوَما َيسمْ ��بُِق ِمنمْ ُأمَّ ا َتسمْ }احلج��ر/4{ مَّ
ومْ  ُن��وٌن }احلجر/6{ لَّ ��ُر إِنََّك مَلَجمْ كمْ ِه الذِّ َل َعَليمْ ا الَِّذي ُن��زِّ َ َوَقاُل��وامْ َي��ا َأهيُّ
ُل  اِدِق��نَي }احلجر/7{ َم��ا ُنَنزِّ اَلئَِك��ِة إِن ُكن��َت ِم��َن الصَّ تِيَن��ا بِاملمْ َم��ا َتأمْ
َنا  لمْ ُن َنزَّ نَظِريَن }احلج��ر/8{ إِنَّا َنحمْ اَلئَِك��ةَ إاِلَّ بِاحَلقِّ َوَم��ا َكاُنوامْ إًِذا مُّ املمْ
ِع  َنا ِمن َقبمِْلَك يِف ِش��يَ َس��لمْ اِفُظوَن }احلجر/9{ َوَلَقدمْ َأرمْ ا َلُه حَلَ َر َوإِنَّ كمْ الذِّ
ِزُؤوَن  َتهمْ ُس��وٍل إاِلَّ َكاُنوامْ بِِه َيسمْ ن رَّ تِيِهم مِّ لنَِي }احلجر/10{ َوَما َيأمْ اأَلوَّ
ِرِمنَي }احلجر/12{ اَل  ُجمْ ��ُلُكُه يِف ُقُل��وِب املمْ }احلجر/11{ َكَذلَِك َنسمْ
َنا َعَليمِْهم  لنَِي }احلج��ر/13{ َوَلومْ َفَتحمْ ُة اأَلوَّ ِمُنوَن بِِه َوَقدمْ َخَلتمْ ُس��نَّ ُيؤمْ
َرتمْ  اَم ُس��كِّ ُرُجوَن }احلجر/14{ َلَقاُلوامْ إِنَّ وامْ ِفيِه َيعمْ ء َفَظلُّ ��امَ َن السَّ َباًبا مِّ

ُحوُروَن }احلجر/15{  سمْ ٌم مَّ ُن َقومْ َأبمَْصاُرَنا َبلمْ َنحمْ

�سورة احلجر 

التف�سري

ذرهم: دعهم واتركهم
تسبق: سبقه أي تقدم عليه

الذكر: القران لو ما: للتحضيض مثل هالهّ
منظرين: من االنظار  وهو التاخري

نسلكه: ندخله
 خلت: مضت.

 يعرجون: يصعدون.
سكرت: سدت ومنعت

لتكْن لك بصمة

التفت

قد حيدث امر ال يعنيك او ال تس��تطيع ان تكون جزءا 
منه وهذا اليمنحك احلق يف عدم املباالة فكل ما خيص 
دين��ك او وطنك او جمتمعك فان��ت جزء منه واعمل 
ما تس��تطيع عمل��ه وال تس��تصغره اب��دا ، ومثل هذا 
الظرف الذي نعيش��ه وهو ظ��رف التحرير ليكن لك 
موقف حتى ولو بالكلمة م��ع االخرين يف الثناء عىل 
هذه االنتصارات وردع من حياول بث االشاعات او 
حتبيط اهلمم ودب الياس يف النفوس فلتكن باملرصاد 
هلؤالء ، انتبه ان املعركة ليست بالسالح فقط بل بكل 

ماهو متاح ، سالح ، كلمة ،
وكل من ساهم بتحرير الوطن. 
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رها احلش��د الش��عبي واجلي��ش العراق��ي  االنتص��ارات الت��ي يس��طهّ
والرشط��ة االحتادية وقوات الرد الرسيع يقف هل��ا العراقيون والعامل 
باج��الل واحرتام ، وال نريد ان نبخس جه��ود هؤالء االبطال يف ما 
يقومون به م��ن اعامل بطولية خالية من كل الدوافع الش��خصية فان 
للحش��د الش��عبي مواقَف اهبرت االعداء قبل االصدق��اء ، وهذا له 
ثم��ن اخ��روي ودنيوي ولرب��ام يكون ثمن��ه من االع��داء التنكيل او 
التقلي��ل وهيه��ات هلم ذلك فالعني جيب ان تكون س��اهرة حتى بعد 

انطواء صفحة الفلوجة وداعش .
ه��ذه املع��ارك البطولي��ة درس للع��امل ودرس للسياس��يني ودرس 

ل عىل  لالع��داء ودرس للعراقي��ني كٌل ينهل من اجلنب��ة التي ختصه مع العدالة يف النظرة ، نع��م هنالك من كان ال يعوهّ
احلشد واجليش يف امكانية اقتحام الفلوجة وختليص املواطنني االبرياء فيها من ارهاب داعش ولكن السواعد اثبتت 

عكس ما ظنوا .
كلم��ة ح��ق لالعالم )الفيس بوك( فانه اجاد يف عرض االنتصارات باالفالم والص��ور اوَل باول ، هنيئا للجميع هذا 

االنتصار واىل مزيد 
واخر الكالم الذي ال ينتهي هو حجم فتوى اجلهاد الكفائي التي اغدقت عىل العراق والعراقيني بنعمة االنتصارات 

واالمان التي لوالها لكان ما الحيمد عقباه.

قال االمام علي 

في تمجيد اهلل وتعظيمه

a

تِِه َعنمْ  َباِطِن بَِجاَلِل ِعزَّ برِِيِه لِلنَّاِظريَن، المْ اِه��رِ َبَعَجائِِب َتدمْ َواِصِفنَي، الظَّ َغالِِب مِلََقاِل المْ ُلوِقنَي، المْ ِه )1( المْ�َمخمْ َعيِلِّ َعنمْ َش��بَ ُد هلل المْ ممْ َ احلمْ
َلُم،  َشاُه الظُّ ُموِر باَِل َرِويَّة َواَل َضِمري، الَِّذي اَل َتغمْ ميِِع االمُْ ِر جِلَ َُقدِّ َفاد، املمْ ��تَ م ُمسمْ ِدَياد، َواَل ِعلمْ تَِس��اب َواَل ازمْ َعامِلِ َباَل اكمْ ِنَي، المْ َُتَوهِّ ِر املمْ ِفكمْ

َباِر. خمْ ُمُه بِاالمْ بمَْصاِر، َواَل ِعلمْ َراُكُه بِاالمْ اٌر، َليمَْس إِدمْ ِه هَنَ ِري َعَليمْ َهُقُه )2( َليمٌْل، َواَل جَيمْ نمَْواِر، َواَل َيرمْ َتِضُء بِاالمْ َواَل َيسمْ
____________

1. َشَبه � بالتحريك �: أي مشاهبة.
2. َرِهَقُه � كفرح �: َغِشَيُه.

درس للجميع
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أكد »عيل احلمداين« امر لواء عيل االكرب )عليه السالم( ان اللواء 
الفلوجة وصوال  باجتاه  الكرمة  به من  الذي تقدم  حرر يف املحور 
العديد  شعبان(   15( عمليات  خالل  له  املرسومة  االهداف  اىل 
منطقة  جاسم،  البو  منطقة  الروفة،  »منطقة  اهها:  املناطق  من 
البو خنفر، منطقة سلوم، مشبك السجر، مفرق  السجر،  منطقة 
الدواية، منطقة البكارة، منطقة الشيحة، مفرق الصقالوية، منطقة 
البو مجيل، بستان وطبان، منطقة السلامن خلف، منطقة الزغاريت، 

منطقة العريمية، الطريق الدويل للفلوجة«.

عن  االنبار،  حمافظة  يف  الشعبي  احلشد  قوات  قيادة  اعلنت 
مجيع  ومصادرة  االتصاالت  اب��راج  بإيقاف  )داع��ش(،  قيام 
اهايل  من  )املوبايل(  النقالة  واهلواتف  الساتاليت  اجهزة 
االسباب  عزا  وفيام  بغداد(،  غرب  كم   62( الفلوجة،  مدينة 
اىل حماولة التنظيم عدم افساح املجال هلم باالطالع عىل حجم 
اخلسائر التي تكبدها مؤخرًا، فيام هدد بإعدام من ينقل اخبارًا 

تقدم للقوات االمنية يف املدينة.
اكد ذلك »العقيد حممود مريض اجلمييل« آمر الفوج االول يف 
لواء كرمة الفلوجة للحشد الشعبي، مبينا ان »داعش بادرت 
ناحية  تطهري  معارك  يف  خسائرها  عىل  للتسرت  االج��راء  هبذا 

العامرية وقضاء الكرمة وحماور الفلوجة«.
وجدير بالذكر ان داعش يصادر اجهزة الساتاليت يف املوصل، 

يف حماولة إلخفاء هزائمه يف الفلوجة.

عثرت قوات رسايا السالم إحدى فصائل احلشد الشعبي عىل 
تعود  واهلاونات  والصواريخ  الناسفة  العبوات  من  اكداس 

لداعش االرهايب غريب سامراء.
اهلندسة  »أن  ال��س��الم:  ل��رساي��ا  العسكري  اإلع���الم  وذك��ر 
قبل  من  معلومات  ورود  وبعد  السالم  لرسايا  العسكرية 
لألكداس  بالتحرك  الفور  عىل  بارشت  الرسايا  استخبارات 

ومعاجلة املوقف.«
ومصادرة  ال��زورة  منطقة  من  العبوات  رفع  »تم  واض��اف: 
كان  التي  ج��روب  ألبو  منطقة  من  واهل��اون��ات  الصواريخ 
عامة  املدنيني  ضد  هجامهتم  يف  داع��ش  عنارص  يستخدمها 

واملقدسات يف سامراء خاصة«.

لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

)16(  منطقة حررها لواء علي االكبر )عليه السالم( خالل عمليات) 15 شعبان(

داعش يصادر اجهزة الساتاليت واجهزة النقال في الفلوجة

سرايا السالم تعثر على عبوات وهاونات وصواريخ غربي سامراء
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الموجز

 

• الديوانية توّقع مذكرة تفاهم مع شركة إسبانية لتنفيذ مشاريع صناعية وكهربائية باآلجل.

• افتتاح سد »شيوه سور« في شمال غربي كركوك بكلفة )11( مليار دينار.

• فالحو المثنى يشكون سياسة »الباب المفتوح« ويطالبون بالغاء »الرزنامة الزراعية«.

• االقتصادية النيابية تؤكد ان قرض صندوق النقد الدولي مرهوٌن بـ«استقطاع مخّصصات الموظفين وإلغاء دعم التموينية«.

• بغداد ُتعلن تصدير الشحنة الرابعة من مكّثفات الغاز )C5( من الموانئ الجنوبية بواقع) 20 ( ألف م3.

• الصناعات الحربية تسعى إلقامة مصنع للعتاد في النجف وتترقب خطوط إنتاج إيرانية.

• توقف العمل في منفذ زرباطية بسبب »خالف بين الكمارك والمنافذ« وتجار يهددون بالتظاهر.

• هيئة استثمار بغداد تؤكد بأن المشاريع السكنية »االستثمارية« في بغداد ستوفر) 130 (ألف وحدة سكنية، والعديد من فرص العمل.

• مختصون بابليون يحذرون من »تفشي« التدخين ويطالبون بتفعيل قانون مكافحته.

عن  وامل��ي��اه  للطاقة  االن��امئ��ي  املركز  كشف 
اط��الق محلة )ص��وت��ك وط��ن( م��ن أه��وار 
لدعم  ق��ار،  ذي  حمافظة  رشق��ي  اجلبايش، 
ال��رتاث  لالئحة  اآلث��ار  وم��واق��ع  انضاممها 
متضمنة  احلملة  »فعاليات  أن  مبينًا  العاملي، 

طبيعة  جتسد  مرت(  )ألف  بطول  لوحة  رسم 
األهوار«..

»احلملة  بأن  املركز  رئيس  شرب  ليث  وأك��د 
منتصف  يف  التصويت  موعد  حلني  مستمرة 
واملحبني  الفنانني  ك��ل  داع��ي��ا  مت��وز  شهر 

للمساهة يف هذه احلملة«..
للطاقة  اإلنامئي  املركز  عن  صادر  بيان  ويف 
»يف  منه  نسخة  »األح���رار«  تلقت  وامل��ي��اه، 
وحشدنا  جيشنا  فيه  ر  يسطهّ ال��ذي  الوقت 
وق��وات��ن��ا األم��ن��ي��ة وع��ش��ائ��رن��ا األص��ي��ل��ة 
الوغى  سوح  يف  والبطوالت  االنتصارات 
إعالء  أجل  من  والنفيس  بالغايل  ويضحون 
احتلها  التي  املناطق  وحترير  الوطن  راي��ة 
داعش اجلبان .. قامت جمموعات كبرية من 

فلذات أكبادنا ومن صغار األهوار وكبارهم 
واألهوار  البطولة  لوحات  برسم  وفنانيهم 
والتي  وط��ن(،  )صوتك  محلة  يف  للمساهة 
ستكون أطول لوحة يف العامل تضم رسومات 
األهوار وعشاقها وحمبيها..  أهل  وتوقيعات 
وقد شاركهم تضامنهم اليوم السفري الفرنيس 
وحمافظ ذي قار وقائمقام اجلبايش ومنظامت 
املواطنني  من  غفري  وع��دد  امل��دين  املجتمع 

وبحضور اعالمي مكثف«.. 
لوضع  املشاركة  يود  من  كل  احلملة  وتدعو 
مضامني  حتمل  رسمه  او  وتوقيعه  بصمته 
تدعم احلملة عىل لوحة األهوار يف قائمقامية 

اجلبايش..

توقع »مظهر حممد صالح« املستشار املايل لرئيس جملس الوزراء حيدر العبادي، 
مساهة قروض صندوق االسكان واملرصف العقاري بتشغيل 200 فقرة عمل 
جملس  يف  االقتصادية  اللجنة  أكدت  وفيام  الوطني،  االقتصاد  وإنعاش  خمتلفة 
السكن«،  أزمة  املواطن ومتكنه من مواجهة  القروض »ستخدم  تلك  أن  النواب 
العقاري »أوسع وأكثر مرونة« ويمكن احلصول  أن قرض املرصف  إىل  اشارت 

عليه من أغلب املصارف األخرى.

لوحة بطول) 1000م( بأنامَل عراقية داعمة لضمِّ األهوار للتراث العالمي

توقعات بانتعاش) 200 («فقرة عمل« بقروض اإلسكان والعقاري

)16(  منطقة حررها لواء علي االكبر )عليه السالم( خالل عمليات) 15 شعبان(

داعش يصادر اجهزة الساتاليت واجهزة النقال في الفلوجة

سرايا السالم تعثر على عبوات وهاونات وصواريخ غربي سامراء
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الشيُخ الكربالئي َيعرض التوجيهاِت الصادرَة من المرجعية 
الدينية العليا للمقاتلين االبطال في جبهات القتال 

اهيا االخوة واالخوات :
التوجيهاِت  الكريمة  مسامعكم  عىل  َنعرض 
للمقاتلني  العليا  الدينية  املرجعية  من  الصادرَة 
االبطال يف جبهات القتال، ونذكر قبلها مقدمة 

فنقول :
إخواننا  م��ن  اآلالف  االي���ام  ه��ذه  يف  ي��ش��ارك 
يساندهم  ومن  املسلحة  القوات  يف  وأحبتنا 
من املتطوعني وأبناء العشائر يف معارَك ضاريٍة 
سطوة  من  االنبار  حمافظة  من  مناطق  لتخليص 
الثناء  بالغ  نكرر  اذ  واننا  الداعيش،  االره��اب 
واملباهاة  بجهودهم  االعتزاز  وعظيم  عليهم 
عن  الدفاع  سبيل  يف  يبذلوهنا  دم  قطرة  بكل 
وطنهم وشعبهم ومقدساهتم، نجد من املناسب 
ان نذكر ونرشح مقاطع من توجيهات املرجعية 
يف  الناس  حرمات  رعاية  يف  هلم  العليا  الدينية 
األهية  من  هلا  ملا  عليها  تأكيدًا  القتال  مناطق 

البالغة، فمام ورد فيها :
املقاتلني  العليا عن  الدينية  املرجعية  ت  1- عربهّ
بأهنم أحبة هلا )هؤالء املقاتلون أحباء املرجعية 

الدينية العليا(.
ال��ب��ط��والت  ه���ذه  وم��ن��زل��ة  م��ق��ام  بينت   -2

والتضحيات:
أ - املدح والثناء البالغ هلم... ثم ترقت اىل ان :

ثم   ... بجهودهم  االعتزاز  بعظيم  تعتز  ب - 
َسَمت بدمائهم اىل :

ُتسال  دم  قطرة  بكل  واالفتخار  املباهاة  ج- 
دماء  )الشهداء واجلرحى( ألهنا  اجسادهم  من 
الدفاع  لغرض  فهو  تعاىل  اهلل  سبيل  يف  ُتبذل 
اهنا  والشك  واملقدسات  والشعب  الوطن  عن 

اهداف سامية...
السيد  س��امح��ة  م��ك��ت��ب  اص����در  ان  وس��ب��ق 
/22 يف  ال��رشي��ف(  ظله  )دام  السيستاين 
النصائح  من  جمموعة  اآلخ��ر/1436ه���  ربيع 
اجلهاد  ساحات  يف  للمقاتلني  والتوجيهات 
– وذكر فيها )ان  القتال مع املعتدين  وجبهات 
اهلل تعاىل كام ندب اىل اجلهاد وجعله دعامة من 
ح��دودًا  له  وجل  عز  جعل  فقد  الدين  دعائم 
وآدابا البد من مراعاهتا ويلزم تفقهها والعمل 
االجر  له  ك��ان  رعايتها  حق  رعاها  فمن  هبا 
العظيم والفضل جلهاده ومن أخلهّ هبا احبط من 

أجره ومل يبلغ باجلهاد االمل املرجو منه.
وقد جاء التأكيد عليها يف هذه اخُلطبة ومنها :

ض هلا  التعرهّ ن  ُيستحلهّ النفوس، فال  )اهلل اهلل يف 
ه اهلل تعاىل يف حال من االحوال، فام  بغري ما أحلهّ
أعظم اخلطيئة يف قتل النفوس الربيئة وما أعظم 
اهلل سبحانه  بوقايتها وإحيائها، كام ذكر  احلسنة 
آثارًا  الربيئة  النفس  لقتل  وإنهّ  كتابه،  يف  وتعاىل 
، وقد جاء يف  خطرية يف هذه احلياة وما بعدها 
ة احتياطه  سرية أمري املؤمنني ) عليه السالم ( شدهّ
عه�ده  يف  ق�ال  وقد  األمر،  ه��ذا  يف  حروبه  يف 
بغري  وسفكها  والدماء  ��اك  )إيهّ األش�رت  ملالك 
ها فإنهّه ليس يشء أدعى لنقمة وأعظم لتبعة  حلهّ
ة من سفك  وال أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدهّ
باحلكم  مبتدئ  ها واهلل سبحانه  بغري حقهّ الدماء 
بني العباد فيام تسافكوا من الدماء يوم القيامة، 
فال تقويهّن سلطانك بسفك دم حرام، فإنهّ ذلك 

مما يضعفه ويوهنه ، بل يزيله وينقله..(.
اآلي��ات  خ��الل  وم��ن  االسالمية  الرشيعة  ان 
القرآنية الكريمة وأحاديث النبي )صىل اهلل عليه 
اهتامما  اهتمت  قد  االطهار  وآله  وسلم(  وآله 
بصورة  االن��س��ان  دم  وصيانة  بحفظ  ش��دي��دًا 
ذلك  فيها  اباحت  معينة  ح��االت  يف  اال  عامة 
والوطن  واملقدسات  الدين  عن  الدفاع  ومنها 

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
كربالء  ف��ي  الُجمعة  وإم���ام  خطيب  ال��ك��رب��الئ��ي  ال��م��ه��دي 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت 
/1437ه���  شعبان   /  26 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في 

الموافق 2016/6/3م تحدث قائالً:
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والعرض واملال وجاءت وصايا النبي )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم( وأهل بيته االطهار وسريهتم 
فقد  ورعايتها  وصيانتها  احلرمة  هذه  لتؤكد 
هنا  ومن  شديدًا-  احتياطًا  ذلك  يف  احتاطت 
وفق  القتل  موجبات  من  الربيئة  النفوس  فان 
املوازين الرشعية ال حيل التعرض هلا والبد من 
حفظها ووقايتها من االسباب املوجبة إلزهاقها 
اعظم  من  الربيئة  النفوس  ازهاق  ان  واعتربت 
اخلطايا وهي اول ما حيكم اهلل تعاىل به بني العباد 
كام ان وقاية النفوس الربيئة من القتل من اعظم 
َقَتَل  َمنمْ  ُه  )َأنَّ تعاىل  قوله  احلسنات وكام ورد يف 
َقَتَل  اَم  َفَكَأنَّ ِض  رمْ َ ٍس َأومْ َفَساٍد يِف األمْ َنفمْ  ِ ًسا بَِغريمْ َنفمْ
النَّاَس  َيا  َأحمْ اَم  َفَكَأنَّ َياَها  َأحمْ َوَمنمْ  مَجِيًعا  النَّاَس 

مَجِيًعا(.
ونجد من املصاديق الواضحة لذلك سرية امري 
ووصاياه  حروبه  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني 
عهده  ومنها  االمصار،  عىل  لوالته  وعهوده 
بغري  وسفكها  والدماء  ��اك  ))إيهّ االشرت:  ملالك 
ها فإنهّه ليس يشء ادعى لنقمة واعظم لتبعة  حلهّ
ة من سفك  وال أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدهّ
باحلكم  مبتدئ  ها واهلل سبحانه  بغري حقهّ الدماء 
بني العباد فيام تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، 
فال تقويهّن سلطانك بسفك دم حرام ، فإنهّ ذلك 

مما يضعفه ويوهنه ، بل يزيله وينقله..(.
حذر االمام )عليه السالم( من سفك الدماء من 
نتائج  وبني  لذلك-  حمللة  رشعية  اسباب  غري 

ذلك بأربعة امور :
اكثر  احلياة  يف  يشء  هنالك  ليس  انه   -1
اولياء  من  اكان  سواء  االنتقام  جلب  اىل  داعيًا 
املقتول او يف نظر عامة الناس او عند اهلل تعاىل 

من سفك الدم بغري حق وسبب حملل لذلك..
يف  واملسؤولية  التبعات  يف  اعظم  وال   -2
من  االنتقام  فان  احلرام  الدم  سفك  من  الدنيا 
اىل  اضافة  آخر  انتقام  اىل  جير  قد  املقتول  ذوي 
عىل  وامل��رتت��ب  الرشيعة  يف  املقرر  القصاص 
القاتل... وما خيلفه من الرتمل للزوجة واليتم 

لألوالد..
اجدر  أي  نعمة  ب��زوال  اح��رى  وال   -3
بزوال نعمة وذلك بزوال الطمأنينة واالمان عن 
الضمري  وعذاب  باهلم  وابتالئه  القاتل  وجدان 

والوجدان..
ة( أي انقطاع مدة العمر  )وانقطاع مدهّ  -4

للقاتل او عمر الدولة.

ما  وأول  باحلكم.....(  مبتدئ  سبحانه  )واهلل 
القضاء  هو  الناس  بني  احلكم  تعاىل  اهلل  يبتدئ 
يف القتل بغري حق كام ورد يف احلديث الرشيف:
وسلم(:  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قال 
اول ما حيكم اهلل عزوجل فيه يوم القيامة الدماء 
بينهام  فيفصل  السالم(  )عليه  آدم  ابني  فيوقف 
ال  حتى  الدماء  اصحاب  من  يلوهنام  الذين  ثم 
يبقى منهم احد من الناس بعد ذلك حتى يأيت 
 : فيقول  وجهه  يف  دمه  فيشخب  بقاتله  املقتول 

انت قتلته فال يستطيع ان يكتم اهلل حديثا..
ة الناس ممن مل يقاتلوكم،  )اهلل اهلل يف حرمات عامهّ
وال��ول��دان  الشيوخ  من  املستضعفني  السيهّام 
والنساء، حتهّى إذا كانوا من ذوي املقاتلني لكم، 
فإنهّه ال حتلهّ حرمات من قاتلوا غري ما كان معهم 
من أمواهلم. وقد كان من سرية أمري املؤمنني ) 
ض لبيوت  عليه السالم ( أنهّه كان ينهى عن التعرهّ
إرصار  رغ��م  وذرارهي���م  ونسائهم  حربه  أه��ل 
 �� اخل��وارج  من  ة  خاصهّ  ��� معه  كان  من  بعض 
الرجال  حاَربنا   (  : يقول  وكان  استباحتها  عىل 
ا النساء والذراري فال سبيل لنا  فحاربناهم ، فأمهّ
فليس   ، هجرة  دار  ويف  مسلامت  ألهنن  عليهم 

لكم عليهن سبيل(.
حرمة  اىل  الرشيف(  ظله  )دام  سامحته  نبهّه  ثم 
املقاتلني  غري  من  املواطنني  لعموم  التعرض 
ألمواهلم  او  ألرواحهم  التعرض  أكان  سواء 
كالشيوخ  هؤالء  من  للضعفاء  احلرمة  وتتأكد 
والنساء والصبية حتى لو كان هؤالء املواطنون 
من ذوي االشخاص املقاتلني كآبائهم وابنائهم 
واخواهنم طاملا اهنم ليسوا يف حال القتال معهم 
واالمتعة  واملعدات  االم��وال  غري  حتل  ال  فانه 
عىل  هبا  يستعينون  والتي  املقاتلني  مع  التي 
القتال، ولقد كان من سرية عيل )عليه السالم( 
انه ينهى عن التعرض للدور العائدة للمقاتلني 
السالم(  )عليه  االم��ام  مع  احل��رب  اه��ل  من 
وكذلك عدم التعرض لنساء املقاتلني وأطفاهلم 
رغم ان البعض ممن كان يف جيش االمام )عليه 
عىل  يرص  اخل���وارج  من  وخصوصًا  ال��س��الم( 
فيها  التي  االموال  بنهب  البيوت  هذه  استباحة 
بذريعة اهنا عائدة للمقاتلني ولكن االمام )عليه 
السالم( يقول هلم ان هذه االموال هي مرياث 
غ رشعيا لكم  لورثة الذين يقاتلونكم وال مسوهّ

عىل امواهلم..
ض  والتعرهّ فإياكم  ها،  كلهّ احلرمات  يف  اهلل  )اهلل 

هلا او انتهاك يشء منها بلسان او يد، واحذروا 
اخذ امرئ بذنب غريه، فإنهّ اهلل سبحانه وتعاىل 
يقول: )وال تزر وازرة وزر اخرى(، وال تأخذوا 
بالظنهّة وتشبهوه عىل انفسكم باحلزم، فانهّ احلزم 
الغري  اعتداء عىل  والظنة  أمره،  املرء يف  احتياط 
تكرهونه  من  بغض  نكم  حيملهّ وال  ة،  حجهّ بغري 
)َواَل   : سبحانه  اهلل  قال  كام  حرماته  جتاوز  عىل 
ُهَو  ِدُلوا  اعمْ ِدُلوا  َتعمْ َأالَّ  َعىَل  ٍم  َقومْ َشَنآُن  ِرَمنَُّكممْ  جَيمْ

َوى(. َرُب لِلتَّقمْ َأقمْ
انه  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  عن  جاء  وقد 
ني يف مجلة وصاياه :  قال يف ُخطبة له يف وقعة صفهّ
)وال متثهّلوا بقتيل، واذا وصلتم اىل رجال القوم 
فال هتتكوا سرتًا وال تدخلوا دارًا، وال تأخذوا 
عسكرهم،  يف  وجدتم  ما  إالهّ  امواهلم  من  شيئًا 
اعراضكم  شتمن  وإن  بأذًى  امرأة  هتيجوا  وال 

وسببن أمراءكم وصلحاءكم(.
الرشيف(  ظله  )دام  سامحته  ت��درج  ان  وبعد 
تعرض   – وانواعها  احلرمات  مراتب  بيان  يف 
االعراض  انتهاك  حرمة  وهي  اخرى  مرتبة  اىل 
او  بسب  هلم  التعرض  او  نسائهم  يف  لآلخرين 
شتم او غري ذلك وكذلك عدم اخذ أي انسان 
يؤاخذ  ان  جي��وز  فال  غ��ريه-  وذن��ب  بجريمة 
من  او  املقاتلني  الح��د  قريبا  لكونه  شخص 

عشريته او من مدينته او قريته- ..
والتوهم  والشبهة  بالظنة  االخ��ذ  جي��وز  وال 
واعتباره من احلزم املطلوب يف احلرب فان معنى 
احلزم ان حيتاط االنسان يف اموره وال يأخذ بام 
ان  يمكن  حجة  يعد  ال  الذي  وشبهه  ظن  هو 
يؤاخذ به الغري – وال يدفعنكم البغض واحلقد 
جتاوز  عىل  املعتدين  هؤالء  كراهة  من  الناشئ 
حرمات اهلهم وماهلم واعراضهم – كام جاء يف 
ٍم َعىَل َأالَّ  ِرَمنَُّكممْ َشَنآُن َقومْ اآلية الكريمة: )َواَل جَيمْ

َوى(. َرُب لِلتَّقمْ ِدُلوا ُهَو َأقمْ ِدُلوا اعمْ َتعمْ
)وال هتيجوا امرأة بأذًى وان شتمن اعراضكم 

وسببن أمراءكم وصلحاءكم(
فاذا وصلتم اىل دور املعتدين املقاتلني ووجدتم 
بعض نسائهم وقد سببن الصاحلني من رجالكم 
وقادتكم وشتمن اعراضكم فال تثريوا نفوسهن 
ربام  ألهنن  عليهن  بالرد  مشاعرهن  وهتيجوا 
بسبب  النفيس  االض��ط��راب  من  حالة  يعشن 
واعُف  برمحتك  ارمحنا  اللهم  رجاهلن..  مقتل 
للدنيا  شؤوننا  واصلح  وكرمك  بجودك  عنا 

واالخرة انك سميع جميب.
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ 

عبد املهدي الكربالئي يف 
26/شعبان/1437هـ املوافق 

2016/6/3م

إَِليمُْكممْ  َبَل  َأقمْ َقدمْ  ُه  إِنَّ  ! النَّاُس  ا  َ )َأهيُّ
ِفَرِة   َغمْ ِة َواملمْ َ محمْ َكِة َوالرَّ رَبَ ُر اهللِ بِالمْ َشهمْ
ُهوِر،  َضُل الشُّ ٌر ُهَو ِعنمَْد اهللِ َأفمْ َشهمْ
َوَلَيالِيِه  ���اِم،  اأَليَّ َضُل  َأفمْ ��اُم��ُه  َوَأيَّ
َضُل  َأفمْ َوَساَعاُتُه  َيايِل،  اللَّ َضُل  َأفمْ
ٌر ُدِعيُتممْ ِفيِه إىَِل  اَعاِت . ُهَو َشهمْ السَّ
ِل  ُتممْ ِفيِه ِمنمْ َأهمْ ِضَياَفِة اهللِ، َوُجِعلمْ
بِيٌح،  ِ . َأنمَْفاُسُكممْ ِفيِه َتسمْ َكَراَمِة اهللَّ
ُمُكممْ ِفيِه ِعَباَدٌة، َوَعَمُلُكممْ ِفيِه  َوَنومْ
َتَجاٌب،  ُبوٌل، َوُدَعاُؤُكممْ ِفيِه ُمسمْ َمقمْ
َ َربَُّكممْ بِنِيَّاٍت َصاِدَقٍة،  َأُلوا اهللَّ َفاسمْ
َقُكممْ  ُيَوفِّ َأنمْ  َط��اِه��َرٍة،  َوُق��ُل��وٍب 
َف��إِنَّ  ِكَتابِِه،  َوتِ���الَوِة  لِِصَياِمِه، 
يِف   ِ اهللَّ َراَن  ُغفمْ َم  ُح��رِ َمنمْ  ِقيَّ  الشَّ
ُك��ُروا  َواذمْ  . َعِظيِم  المْ ِر  همْ الشَّ َه��َذا 
ُجوَع  ِفيِه،  َوَعَطِشُكممْ  بُِجوِعُكممْ 
ُقوا  َوَتَصدَّ  . َوَعَطَشُه  ِقَياَمِة  المْ ِم  َيومْ

)... َعىَل ُفَقَرائُِكممْ َوَمَساِكينُِكممْ
الفضيل  الشهر  هلذا  التهيئة  إن 

مهمة جدًا وهي تتأتهّى من خالل:
وال��روح  النفس  هتيئة   -1
املناسب  اس��ت��ع��داده��ا  ليأخذا 
للشهر الفضيل من خالل بيان ان 
شهر رمضان هو شهر اهلل االكرب 
وان هلذا الشهر خصوصية زمانية 
يف  اال  توجد  ال  كثرية  وافعالية 
الفرصة  هذه  وان  رمضان  شهر 
جي���ب اس��ت��ث��امره��ا م���ن خ��الل 

جمموعة امور :
والروح  الباطن  تصفية   -2
النية  يستتبع  وال���ذي  والقلب 

الصافية.
مواجهة سلطة العادات   -3

والشهوة والنفس..
ت��دري��ب ال��ن��ف��س عىل   -4
ال���رأف���ة وال���رمح���ة ب��االخ��ري��ن 
املستضعفة  الطبقات  خصوصا 

من االيتام واالرامل وغريهم..

ت��دري��ب ال��ن��ف��س عىل   -5
شهوة  ومقاومة  والعطش  اجلوع 

البطن والفرج..
ح��ف��ظ اجل�����وارح من   -6

اللسان والعني والسمع..
االجتامعية  العالقات   -7
وامل��ع��ارشة م��ع االخ��ري��ن وفق 

اخالق االسالم..
��َب��َل  ���ُه َق��دمْ َأقمْ ��اُس ! إِنَّ ���ا ال��نَّ َ )َأهيُّ
ِة  َ محمْ َوالرَّ َكِة  رَبَ بِالمْ اهللِ  ُر  َشهمْ إَِليمُْكممْ 

ِفَرِة..( َغمْ َواملمْ
واخلري  اخل��ري  كثرة  هي  والربكة 
االنسان  ينفع  ما  هو   : احلقيقي 
ان��ام يتحقق  ال���دوام وه��ذا  ع��ىل 
الفانية  ال��دار  ال  الباقية  ال��دار  يف 
حيصل  املؤمن  االنسان  ان  يعني 
عىل خريات كثرية تنفعه يف حياته 
ذلك  سيتضح  ك��ام  االخ��روي��ة 
للمؤمنني  اخلاصة  الرمحة  ومنها 

سرت  هي  التي  املغفرة  وكذلك 
اىل  امل��ؤدي  وتغطيتها  ال��ذن��وب 
واسقاطها  عليها  املؤاخذة  عدم 

من صحائف االعامل..
الثواب  مضاعفة  ال��ربك��ة  وم��ن 
النافلة  والصالة  القرآن  لقراءة 
وح��ت��ى ال��ن��وم ي��ص��ب��ح ع��ب��ادة 
بركاهتا  ومن  تسبيحا  واالنفاس 
واآلج�����ال  االرزاق  زي������ادة 
وم��ض��اع��ف��ة احل��س��ن��ات وحم��و 
السيئات بحيث ان العبد لو علم 
الربكة  من  رمضان  شهر  يف  ما 
وليس  لسنة  ي��ك��ون  ان  لتمنى 

لشهر..
عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس��ول  عن 
وآله وسلم( : » هو شهر يزيد اهلل 

فيه رزق املؤمنني«.
واملغفرة :

وسلم(   وآله  عليه  اهلل  عنه )صىل 

أقبَل شهُر الطاعة واإليمان
كثيرًا ما حث الرسول األكرم )صلى اهلل عليه وآله( المسلمين على التهيئة واالستعداد الستقبال شهر رمضان للوصول الى 
الهدف االسمى وهو »التقوى« من خالل الممارسة العبادية فيه وهو الصوم، وخصوصًا نستشف ذلك من خطبته )عليه أفضل 

الصالة والسالم( في آخر جمعة من شهر شعبان والتي يقول فيها:
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رم��ض��ان  ش��ه��ر  يف  ع��ل��ي��ك��م   «
فاما  والدعاء  االستغفار  بكثرة 
واما  البالء  عنكم  فيدفع  الدعاء 

االستغفار فُتمحى به الذنوب(.
االخبار  من  مجلة  وردت  وق��د 
ال  الذي  الشخص  وتصف  تذم 
يستفيد من املغفرة االهلية يف هذا 
الشهر بالشقي الن اهلل تعاىل فتح 
يبقى  فال  للمغفرة  االب��واب  كل 
اراد  اذا  اال  ان��س��ان  ألي  ع��ذر 

لنفسه الشقاء..
عنه )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : 
)ان الشقي من ُحرم غفران اهلل يف 

هذا الشهر العظيم(.
وعنه )صىل اهلل عليه وآله وسلم(   
رمضان  شهر  يف  له  ُيغفر  مل  )من 

ففي أي شهر ُيغفر له(.
ومن مجلة موجبات املغفرة : 

عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس��ول  عن 
»ان من موجبات   : وآله وسلم( 
عىل  ال���رسور  إدخ���ال   : املغفرة 
جوعته،  واشباع  املسلم،  اخيك 

وتنفيس كربته«.
من  البد  للضيافة  آداب  وهناك 
ونحن  حالنا  يكون  فال  مراعاهتا 
وامل��ائ��دة  للضيافة  م��دع��وون 
الرمحانية كحالنا يف باقي الشهور، 
تقتضيها  التي  الضيافة  واداب 

االهلية هو صوم  الضيافة  احرتام 
وباقي  والعني  واللسان  السمع 
عن  والورع  احلرام  عن  اجلوارح 
معاصيه  واج��ت��ن��اب  اهلل  حم���ارم 
وال��ك��ذب  وال��ب��ه��ت��ان  كالغيبة 
والرياء بل كل ما يكرهه صاحب 

الدعوة..
فعلينا ان نكون عىل االقل يف هذه 
الشهوات  الدعوة مراعني حلرمة 
وتربيتها  النفس  حماسبة  وعلينا 
وشهواهتا  اه��وائ��ه��ا  وجم��اه��دة 
وترك املعايص والذنوب والتوبة 
النصوح.. واستغالل بركات هذا 
العادات  برتك  الرشيف  الشهر 
السيئة والصفات اخلبيثة والتحيل 

بمكارم االخالق..
)ِ ِل َكَراَمِة اهللَّ ُتممْ ِفيِه ِمنمْ َأهمْ )َوُجِعلمْ
من  الشهر  ه��ذا  يف  جعلتم  أي 
اه���ل ال��ع��زة وال����رشف واخل��ري 
فالصائم  تعاىل  اهلل  من  والقرب 
عزيز رشيف عند اهلل تعاىل برشط 
الضيافة  واص��ول  آداب  مراعاة 
الضيف  ان  كام  تعاىل..  اهلل  عند 
ينال  مضيفه  عند  يكون  حينام 
املضيف  م��ن  وال��ع��زة  ال��ك��رام��ة 
الضيافة  آلداب  مراعاته  برشط 
ب��خ��الف م��ا ل��و اخ���ل ب���آداب 

الضيافة..

ُمُكممْ  َوَنومْ بِيٌح،  َتسمْ ِفيِه  )َأنمَْفاُسُكممْ 
ِفيِه ِعَباَدٌة(

وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  يبني 
كرم  يبلغ  ح��د  أي  اىل  وس��ل��م( 
االفعال  فهذه  للعبادة  تعاىل  اهلل 
والشهيق  كالتنفس  ال��الارادي��ة 
الداء  يشء  فيها  فليس  والزفري 
فيها  يبذل  التي ال  او  عمل معني 
له  راح��ة  هو  بل  ومشقة  جهدًا 
اعامال   تعاىل  اهلل  جيعلها  كالنوم 
الثواب  عليها  ويرتب  عبادية 

واالجر ..
َوُدَعاُؤُكممْ  ُبوٌل،  َمقمْ ِفيِه  )َوَعَمُلُكممْ 

َتَجاٌب( ِفيِه ُمسمْ
بقية  يف  ُتقبل  االعامل  ان  قيل  ان 
الشهور والدعاء كذلك يستجاب 
يف بقية الشهور فأي فضل هلام يف 

هذا الشهر.. فاجلواب :
وللدعاء  رشوط���ا  للقبول  ان 
منها  الب����د  وآداب������ا  رشوط�����ا 
شهر  يف  ول��ك��ن  ل��الس��ت��ج��اب��ة 
تعاىل  اهلل  ك��رام��ة  م��ن  رم��ض��ان 
فان  الصائمني  عباده  عىل  وخريه 
اال  االستجابة  مضمون  الدعاء 
هو  ما  او  معصية  يطلب  كان  اذا 
رش لنفسه .. وربام ختفف رشوط 
ان  ذلك  يعني  ال  ولكن  القبول 
الصائم اذا ارتكب املعايص يقبل 

صيامه..
َ َربَُّكممْ بِنِيَّاٍت َصاِدَقٍة( َأُلوا اهللَّ )َفاسمْ
وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  يبني 
اىل  حي��ت��اج  الصيام  ان  وس��ل��م( 
ت��ع��اىل وع��ون  اهلل  م��ن  ت��وف��ي��ق 
هو  التوفيق  هذا  ومفتاح  وتيسري 
تعاىل  اهلل  اىل  االنسان  يتوجه  ان 
مع  ولكن  منه  والسؤال  بالدعاء 
من  وخالص  ص��ادق  وداف��ع  نية 
والسمعة  اجل��اه  وطلب  ال��ري��اء 
وغري ذلك من االغراض التي ال 

تكون هلل تعاىل..
 ِ اهللَّ َراَن  ُغفمْ ُحِرَم  َمنمْ  ِقيَّ  الشَّ )َفإِنَّ 

َعِظيِم( ِر المْ همْ يِف َهَذا الشَّ
أي ان الذي ال يستثمر فرصة هذا 
املغفرة  ينال  بان  بالصوم  الشهر 
من اهلل تعاىل ففي أي شهر سينال 

املغفرة..
َوَعَطِشُكممْ  بُِجوِعُكممْ  ُك��ُروا  )َواذمْ

ِقَياَمِة َوَعَطَشُه( ِم المْ ِفيِه، ُجوَع َيومْ
االنسان  من  يريد  تعاىل  اهلل  ان 
املؤمن ان يتذكر االخرة واهواهلا 
لئال  دائمية  بصورة  ومواقفها 
للدنيا  حبه  بسبب  عنها  يغفل 
لذلك  االخ����رة..  ع��ن  وغفلته 
ج��ع��ل ال��ك��ث��ري م��ن ال��ع��ب��ادات 
واذك��اره��ا  حركتها  يف  مرتبطة 
بمواقف االخرة كالصالة واحلج 
فحينام  الصوم  ومنها  وغ���ريه.. 
الصائم للجوع  يتعرض االنسان 
منه  يريد  تعاىل  اهلل  فان  والعطش 
الصعبة  املواقف  احد  يتذكر  ان 
التعرض للجوع  يف االخرة وهو 
اهل  وعطش  جوع  او  والعطش 

النار..
ُق���وا َع���ىَل ُف��َق��َرائِ��ُك��ممْ  )َوَت���َص���دَّ

) َوَمَساِكينُِكممْ
وحكمته  الصوم  علل  احد  فان 
اجل��وع  م��س  الصائم  ي��ذوق  ان 
من  ومعاناته  الفقري  بأمل  ليلمس 
الرمحة  اىل  ذلك  فيدفعه  اجلوع.. 

به والتصدق عليه.
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صالة  كيفية  هي  ما   : السؤال 
الغفيلة ؟

اجلواب : صالة الغفيلة ركعتان  
بعد  االوىل  الركعة  يف  ويقرأ 
 )88(  ،  )87( اآليتني  احلمد 
من سورة االنبياء : ) وذا النون 
لن  أن  فظنهّ  مغاضبًا  ذهب  إذ 
الظلامت  يف  فنادى  عليه  نهّقدر 
أن ال إله إال انت سبحانك إينهّ 
فاستجبنا   * الظاملني  من  كنت 
وكذلك  الغمهّ  من  يناه  ونجهّ له 

ننجي املؤمنني (.
بعد  يقرأ  الثانية  الركعة  ويف 
احل��م��د اآلي���ة 59 م��ن س��ورة 
االنعام :) وعنده مفاتح الغيب 
يف  ما  ويعلم  هو  إالهّ  يعلمها  ال 
من  تسقط  وم��ا  والبحر  ال��ربهّ 
يف  حبهّة  وال  يعلمها  إالهّ  ورق��ة 
ظلامت االرض وال رطب وال 

يابس إالهّ يف كتاب مبني(.
ويف القنوت يدعو هبذا الدعاء :
بمفاتح  أسألك  إينهّ  هم  اللهّ  (
التهّي ال يعلمها إالهّ أنت  الغيب 
وأن  وآل��ه  حممد  عىل  تصيلهّ  أن 
تغفر يل ذنويب . اللهم أنت ويلهّ 
 ، طلبتي  عىل  والقادر   ، نعمتي 
بحق  فاسألك   ، حاجتي  تعلم 

حممد واله عليه وعليهم السالم 
ملهّا قضيتها يل ( .

ألداء  نقوم  عندما   : ال��س��ؤال 
الصحيح  فهل  الغفيلة  صالة 
الغفيلة  أصيل  القول  النية  عند 
ركعتني  اصيل  او  تعاىل  هلل  قربة 

قربة هلل تعاىل ؟
يكون  أن  يكفي   : اجل����واب 
داعيك ذلك من دون أن تتلفظ 

به .

السؤال : هل ينتهي وقت صالة 
الغفيلة بدخول صالة العشاء ؟
اجلواب : ينتهي بذهاب احلمرة 

املغربية .

الغفيلة  ص��الة  هل   : ال��س��ؤال 
تعادل نافلة املغرب ؟
اجلواب : التعادهلا .

الغفيلة هل  السؤال : يف صالة 
احلمد  بعد  البسملة  ذكر  جيوز 
وقبل وذالنون يف الركعة االوىل 
يف  الغيب  مفاتح  وعنده  وقبل 

الركعةالثانية ؟
اجلواب: جيوز .

ال��س��ؤال : ه��ل جي��وز يل 
س��ورة  ق����راءة  اق��ط��ع  ان 
ق��راهت��ا  اذا  االخ����الص 
الغفيلة  ص��الة  يف  سهوا 
اية  ق��راءة  جيب  ان��ه  اذ   -
الغيب(  مفاتح  )وعنده 
االخالص  سورة  فقرأت 

وما   - اهنيها  ان  قبل  وتذكرت 
العمل اذا كان الجيوز قطعها ؟

عىل  القطع  الجي��وز   : اجل��واب 
االح��وط وجي��وز بعد االك��امل 

قراءة اآلية .

صالة  تكون  كيف   : السؤال 
االستخارة ؟

صلوات  عدة  توجد   : اجلواب 
لالستخارة راجع الوسائل ج5 
هامش  ويف  االسالمية  الطبعة 
مفاتيح اجلنان صالة االستخارة 
اذا  انك  وصفتها  الرقاع،  ذات 
رق��اع  س��ت  فخذ  أم���رًا  اردت 
بسم  منها  ث��الث  عىل  واكتب 
من  خرية  الرحيم  الرمحن  اهلل 
بن  لفالن  احلكيم  العزيز  اهلل 
اخرى  افعل وعىل ثالث  فالنة 
التفعل عوض افعل ثم ضعها 

ركعتني  صلِّ  ثم  مصالك  حتت 
سجدة  فاسجد  فرغت  ف��اذا 
مرة)استخرياهلل  مائة  فيها  وقل 
استِو  ثم  عافية  يف  خرية  برمحته 
ج��ال��س��ًا وق���ل ال��ل��ه��م خ��ر يل 
يف  ام��وري  مجيع  يف  يل  واخ��رت 
ارضب  ث��م  وعافية  يرسمنك 
ثم  شها  فشوِّ الرقاع  اىل  بيدك 
ف��ان خرجت  اخ���رج واح���دة 
فافعل  افعل  متواليات  ثالث 
خرجت  وان  تريده  االمرالذي 
التفعل  م��ت��وال��ي��ات  ث���الث 
واحدة  خرجت  وان  فالتفعله 
افعل واالخرى التفعل فاخرج 
فانظر  مخ��س  اىل  ال��رق��اع  م��ن 
منها  ثالث  كانت  فان  اكثرها 
فافعل  التفعل  واثنتان  افعل 
كانت  وان  تريده  االم��رال��ذي 

بالعكس فال تفعله .

سؤال للقراء
هل يجوز أداء صالة الغفيلة بعد االنتهاء من صالة العشاء وهل تعرف بعد ذلك بصالة الغفيلة؟

سؤال وجواب العدد السابق )544(

هل يجوز ان تتصدق المرأة من المال الذي يعطيه اياها زوجها )مصروفها الشهري( من دون علمه ؟

الجواب: اليجوز .

اعداد: محمد حمزة جبر



وصايا وذكريات..  
أختاه .. أأنِت زينبية ؟

سارة محمد علي/ مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات

اخت الشهيد )عباس جعفر( من قضاء الشوميل التابع ملحافظة 
لتقارب  اخوهتا  بني  من  األكرب  النصيب  الذكريات  من  هلا  بابل 
بطولة  من  محاستها  استمدت  املجاهدة  الصابرة  تلك  أعامرها، 
اخيها لتصوغ ذكرياهتا بعبارات امتزجت بقوة ايامهنا فتقول ملن 

قضت طفولتها معه ... وأمضت سنوات عمرها بحاميته...
)) لست حزينة يا اخي ألنك استشهدت!.. بل اعترص أملا عىل 
أيامي املقبلة... فكيف ستمر عيلهّ دون ان أكحل ناظري بالنظر 
وعالمات  الشهداء  سيامء  فيه  ارى  كنت  النوراين..  وجهك  اىل 
جتتمع  كنت  حينام  تلك...  جلساتك  انسى  ال  الصاحلني... 
)انتن  تقول  وأنت  والفراق  البعد  وحتمل  الصرب  عىل  وحتثنا  بنا 
زينبيات( فتذكرن ماذا فعلت زينبيات آل الرسول )صىل اهلل عليه 
وآله( وجديٌر بكن ان تقتدين هبن... ثق يا اخي ان الرصاصة التي 
بأمل  شعرت  حينها  الوقت..  ذات  يف  قلبي  أصابت  قد  أصابتك 

شديد!! عرفت سببه فيام بعد... فقد كان حلظة استشهادك!!..
خرب  الستقبال  هتيئنا  وأنت  عام  من  أكثر  أمضيت  العزيز  أخي 

استشهادك حتى كنا وبفضل اهلل كام تريد.
اتذكُر وصيتك يل وأنت تودعني الوداع األخري وكأنك تعلم انه 
األخري... يف وقتها قلت يل... )أوصيِك بام فعلته السيدة زينب 
والدعاء  بالقيام  إخوهتا  استشهاد  ليلة  قضت  السالم(  )عليها 
مثواي  اىل  نزويل  ليلة  يف  الليل  صالة  تنيس  وال  هبا  ..فاقتدي 
...السنا  والشجاعة  الصرب  يف  به  حيتذى  مثااًل  كوين  األخري... 
نردد )يا ليتنا كنا معكم ياحسني( فهذا هو امتداد الثورة احلسينية 

فأغتنمي الفرصة لتكوين من انصار احلسني )عليه السالم(.
ُرفع  ليلة استشهادك قد  العزيز ..اعلُم جيدًا إن صاليت  - اخي 
أجرها ليصلك.. فها أنا ذا قد نفذت وصيتك... يف تلك الليلة 

جبال  يف  إصابتك  مكان  من  الطاهر  جسدك  حُ�م�ِل  عندما 
روحك  لتعانق  كربالء  مدينة  صوب  به  متجهني  مكحول، 
الطاهرة الرضيح املقدس لسيدك وموالك سيد الشهداء )عليه 
السالم( وسط تشييع ٍ مهيب، مجيع من شَ�ه�ِده هنهّأك بالشهادة، 
رأسك  مطأطئا  حينها  كنت  اجلنة،  مثواك  جيعل  ان  اهلل  سألوا 
حقه...  يف  بالتقصري  تشعر  كنت  النك  م��والك،  من  خجاًل 

مرتجيًا إياه ان يكون شفيعك عند اهلل...
رحلت يا اخي املقدام وتركت خلفك ذكريات التنسى ... فيا 

ليتنا كنا معك لننال ما نلت من األجر العظيم.
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العطاء الحسيني

اسُتهل احلفل بتالوة آيات بينات 
والوقوف  الكريم  ال��ق��رآن  من 
دقيقة حداد  وقراءة سورة الفاحتة 
عىل ارواح شهداء العقيدة، لتأيت 
الشامي(  )افضل  السيد  كلمة 
للعتبة  ال��ع��ام  االم���ني  م��ع��اون 
للشؤون  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
فيها  بنيهّ  الذي  والثقافية  الفكرية 
شعبان  شهر  يف  ونحن   : قائال 
املبارك وايام االنتصارات الكبرية 
الوغى  ساحات  يف  تتحقق  التي 
يقاتلون  الذين  االبطال  يد  عىل 
االرهاب يف املنطقة نسال اهلل ان 
وحتقيق  االنتصارات  هذه  يديم 
ال��ن��رص ال��ك��ام��ل  وت��ع��د ه��ذه 

الوفاء  من  املهم  اجل��زء  املسابقة 
االبطال  وجلهود  الشهداء  لدماء 
واحلشد  ال��ع��راق��ي  اجل��ي��ش  م��ن 
من  جزء  وهي  املبارك  الشعبي 
التاريخ  املستقبل  يف  الن  املعركة 
اياٍد  ان يطالع وان حيفظ يف  البد 
القادمة   اىل االجيال  امينة ونقلها 
ويتابع  ثق  يوهّ ان  اجلميع  وع��ىل 
بشكل  تتغري  ال��ت��ي  االح����داث 
الترصحيات  وباخلصوص  رسيع 
الرسيعة  والتغريات  والبيانات 
احلالة  ان  سابقا  املعهودة  غري 
تكشف  امل��ع��ت��ادة  الكالسيكية 
اكثر  او  ( سنة  بعد) 20  احلقائق 
ما حصل الن من احدث املوصل 

االوراق  مجيع  تكشف  اصبحت 
بشكل رسيع غري معهود ، لذلك 
االح��داث  ثق  يوهّ من  اىل  نحتاج 
االجيال  اىل  وينقلها  وحيفظها 
املسابقة جزءا  القادمة وُتعد هذه 
وامانة  التاريخ  ه��ذا  حفظ  من 
لدماء الشهداء ، بعد ان اقر العامل 
ان عصابات )داعش( االجرامية 
ن  ون��ك��وهّ هل��ا  نتصدى  ان  جي��ب 
اصبحت  ملحاربتها  دوليا  حتالفا 
بعض الدول يف موقف حمرج وال 
العراق  والن   ، تفعل  ماذا  تعلم 
ومصريية  مفصلية  ح��رب  عىل 
وكانت  الفلوجة  معركة  وه��ي 
قوية  والشعارات  الترصحيات  

م��ع دخ��ول )داع����ش(   بعد ان 
ظهرت احلقائق الن مع التحرير 
االوض��اع  ع��ن  ساكت  اجلميع 
التي حتدث االن  وال  العسكرية 
ُيعرف موقفهم  وبعض القنوات 
نارين  ب��ني  الفلوجة  ان  تقول 
االح���داث  تسلسل  والح��ظ��وا 
اجل��ه��ات بشكل  ت��دع��م  ك��ان��ت 
ما  واضح  والننا وصلنا مرحلة 
بارك اهلل   ، تنتهي  نارين متى  بني 
التوثيق  هذا  يف  هيتم  ومن  فيكم 

ونقلها اىل االجيال القادمة ..
حيدر  االستاذ)   قال  جهته  من 
ان   : القسم  مسؤول   ) السالمي 
انطلقت  حشد(  )كلنا  مسابقة 

بمشاركة 
)166( قاصًا في 

نّظم قسم االعالم التابع للعتبة الحسينية المقدسة حفل اعالن نتائج  مسابقة » كلنا حشد » للقصة القصيرة على قاعة 
خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف تخليدًا لمالحم الحشد الشعبي  الرائعة وتقديرا لمواقفهم النادرة وعرفانًا 
بجميل تضحياتهم وامتنانا لعطائهم الثر وإيثارهم الفريد ، وتم توزيع جوائز المسابقة  وسط حضور شخصيات دينية 

األحرار/  حسين نصر وادبية واجتماعية واعالمية.

إعالم االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ُيعلن اسماء الفائزين 
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قبل فرتة لكتابة القصة القصرية، 
وتعد  ذات���ه  بحد  ف��ن  وال��ق��ص��ة 
ومتابعوه  كتابه  له  مرموقا  جنسا 
اشهر  من  وباعتبارها  اؤه  وق���رهّ
يف  واثرا  انتشارا  االدبية  الفنون 
ان  مبينا«   املثقفة  املجتمعات 
العديد  انجب  العراقي  املجتمع 
فقد  القصرية  القصة  كتهّاب  من 
هذه  مثل  االع���الم  قسم  تبنى 
التعبوي  اهل��دف  اوال:  املسابقة 
لرفع معنويات اخواننا يف احلشد 
من  االمنية   والقوات  الشعبي 
من  ال��ع��راق  ارض  حترير  اج��ل 
االجرامية  )داع��ش(   عصابات 
بالدنا   يف  التكفري  حركة  ووقف 
وادبيا  ثقافيا  حشدا  ن   نكوهّ ثانيا 
ال��ذي  الشعبي  للحشد  ظهريا 
امل��ع��ارك  وه��و ج��زء مهم  يقود 
م��ن امل��ع��رك��ة ض��د ع��ص��اب��ات 
ثالثا  االج��رام��ي��ة،  )داع�����ش(  
الشهداء  امهات  خواطر  نطيهّب 
الزكية الطاهرة ،  ووفاء لدمائهم 
معلنا عن نتائج الفائزين باملراكز 
 « قصة  كانت  فقد  االوىل  الثالثة 
لبنى  للقاصة)  بالعودة«  وعدين 
 « الثانية  واجلائزة  حسني(  جميد 
نصيب  م��ن  القصب«  رس��ائ��ل 
اما  عبيد(  حسني  )عيل  القاص 
فاز  فقد  صالح(  )صفاء  القاص 
القاعدة   « بقصة  الثالث   باملركز 
اىل  السالمي  واشار    ،« الذهبية 
من  املسابقة  يف  املشرتكني  ان 
وبعض  العراقية  املحافظات 
حيث  واالجنبية   العربية  الدول 
املشاركة  القصص  ع��دد  وص��ل 
قصرية،  قصة   )  166 ن��ح��و) 

لعائلة  خاص  تكريم  عن  منوها 
الشهيد )خليل العابدي( والذي 
)شهامة( بعنوان  بقصة  ش��ارك 
الزكي  بدمه  هذه  قصته  وكتب 
اخ��وان��ه  م��ع  يلتحق  ان  ق��ب��ل 
القتال ونال  املجاهدين بجبهات 
باجلنان  ليفوز  الشهادة  رشف 

والرضوان.
جميد  )لبنى  القاصة   قالت  فيام 
االول  املركز  يف  الفائزة  حسني( 
كت  حرهّ املسابقة  ان   : بالقصة 
لتوثيق  فرصة  وكانت  االق��الم 
يف  ابنائنا  وتضحيات  بطوالت 
كلمة  وتوصيل  الشعبي  احلشد 
عىل  ال��رج��ال  بحق  رس��ال��ة  او 
التي  العوائل  اىل  املعركة  سواتر 
الشهداء   عوائل  واىل  تساندهم 
ال��واق��ع��ي��ة  فهي  ال��ق��ص��ة  ام���ا 
والتضحيات  البطوالت  مجيع 
او  املقاتل  جانب  من  املوجودة 
تسانده  التي  العائلة  جانب  من 

هذه   « بالعودة  وعدين   « وقصة 
االول  الشهر  من  كانت  القصة 
والظرف  املباركة  الفتوى  من 
العراقي  الشعب  ب��ه  م��ر  ال��ذي 
وكيف لبهّى الشعب فتوى اجلهاد 
حول  ت��دور  والقصة  الكفائي 
الرجل  الذاهب للمعركة واملرأة 
عىل  معه  وتسري  تسانده  كيف 
فيها  تربت  التي  العقيدة  نفس 
ووجودها يكمل الدور ويف هناية 
القصة اكدت عن ثقة بان العراق 

يرجع  اليه االمن االمان .
عيل  ال��ق��اص  ب��ني  جهته  وم��ن   
 : ال��ث��اين  الفائز   « عبيد  حسني 
مسابقة  عن  االع��الن  تم  عندما 
فرصة  ه��ذه  كانت  حشد  كلنا 
احلشد  ابطال  مع  نتضامن  لكي 
للشعب  ق��دم��وه   مل��ا  الشعبي 
ولتاريخ  ول��ل��ع��راق  ال��ع��راق��ي 
فكانت  تضحيات  من  العراق 
هبذه  نشرتك  لكي  فرصة  ه��ذه 
املسابقة واشرتكت بقصة بعنوان 
)رسالة القصب(، وهي عن احد 
وربطت  الشعبي  احلشد  شهداء 
االمام  شهادة  مع  الشهادة  هذه 
وركزت  السالم(  )عليه  احلسني 
عىل قضية اهية ان نقدم ارواحنا 
والعرض  االرض  عىل  حفاظًا 
املسابقة  ان  مضيفا«  واملقدسات 

نحشد  لكي  جيدة  فرصة  كانت 
دع��وت  وق��د  املبدعني  ط��اق��ات 
ع���ددا  كبريا م��ن االص��دق��اء و 
لكي  القصرية  القصة  كاتبات 
يشرتكوا يف هذه املسابقة وانا لدي 
دورة ل� )30 ( طالبة اعلمهن فن 
كتابة القصة القصرية وقد اشرتك 
املسابقة  هذه  يف  منهن  كبري  عدد 
عن  نعلن  لكي  فرصة  فكانت 

تضامننا مع احلشد الشعبي..
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أبناء  رها  يسطهّ التي  االنتصارات  مع  تزامنًا 
الداعيش  االرهاب  بوجه  الغيارى  العراق 
العتبة  يف  ال��ك��ري��م  ال��ق��ران  دار  اق��ام��ت 
السنوي  القرآين  املحفل  املقدسة  احلسينية 
والقوات  الشعبي  احلشد  لقوات  الثالث 
من  واحل��ف��اظ  ال��ق��راء  بمشاركة  االمنية 
وذلك  القتالية،  والفصائل  املراتب  خمتلف 

يف الصحن احلسيني الرشيف.
الذكر  من  آي��ات  بتالوة  املحفل  وب��دئ  
احلكيم تالها عىل مسامع احلضور القارئ 
املفوض عبد اهلل السيالوي من قيادة رشطة 
فلم  عرض  تم  وبعدها  االرشف  النجف 
وثائقي لدار القران الكريم تناول جمموعة 
اجليش  قوات  من  ابطالنا  انتصارات  من 

واحلشد الشعبي يف جبهات القتال. 

معاون  ال��ش��ام��ي،  اف��ض��ل  السيد  وق���ال 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  ال��ع��ام  االم��ني 
»ال  الرشيف:  للمحفل  حضوره  خ��الل 
الشهداء  سيد  ح��رم  عند  ونحن  يسعنا 
اال  املقدس  املكان  هذا  يف  السالم(  )عليه 
جيعلكم  ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ندعو  ان 
الكريم وان يوفق  القران  وجيعلنا من اهل 
اىل  املقدس  الكتاب  ه��ذا  لرتمجة  اجلميع 
هذه  أمجل  »ما  مضيفًا،  سلوكي«،  عمل 
االيام  هذه  يف  ونحن  القرآنية  اللحظات 
)سبحانه  اهلل  منهّ  التي  العزيزة  الكريمة 
الكريمة  االنتصارات  هبذه  علينا  وتعاىل( 
الذين  شهدائنا  ودماء  ابطالنا  حققها  التي 
ارتقوا اىل اهلل )سبحانه وتعاىل( ونحتسبهم 

من أنصار سيد الشهداء )عليه السالم(«.

وتابع حديثه، »هنيئًا لكل املقاتلني األبطال 
املرجع  وهو  املعصوم  نائب  عن  صدر  ما 
السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  األع��ىل 
والتعريف  بحقهم  كلامت  من  ظله(  )دام 
عن  ص���ادر  عظيم  وك���الم  بمنزلتهم، 

شخصية مؤثرة وليست بالعادية«.
خلف  قيس  الركن  اللواء  قال  جهته  من 
االوسط:  الفرات  عمليات  قائد  رحيمة، 
الروح  هبذه  املقاتلني  ونغذي  نثقف  »حني 
والتعامل  اجلبهات  يف  للثبات  االيامنية 
ومقاتلة  والصرب  الثبات  وعىل  االنساين 
يف  انساين  عمل  يوازيه  كله  وه��ذا  العدو 
اخراج املدنيني فاملرجعية الرشيدة اوصت 
يف خطب اجلمعة عىل ان القتال ضد داعش 
وان كان رشفا لكن اخراج املدين قد يعادل 

القوات األمنية وأبناء الحشد الشعبي
 يجتمعون تحت خيمة الثقلين )كتاب اهلل ومرقد اإلمام الحسين(

األحرار/  حسين نصر 
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العطاء الحسيني 

ما بعَد صدى المهرجان الـ )12(.. 
هذا املوضوع مرات كثرية«.

وأكد ان »كل األبطال لدهيم هذه الروح وهم يودون ان يرسلوا 
انتقام او  رسالة بان ديننا سمح ونحن ال نريد ان نبعث رسائل 

نظلم احدًا ال سمح اهلل«.
وكان للمتحدث باسم هيئة احلشد الشعبي احلاج أمحد األسدي 
وسواتر  املواجهة  ساحات  من  اليوم  »جئتكم  فيها:  جاء  كلمة 
الشعبي  احلشد  جماهدي  من  االبطال  حتيات  لكم  ألنقل  الثبات 
والقوات املسلحة حيث عبق الشهادة وبشائر النرص املبني تلتقي 
االيب  الشعب  هذا  ابناء  يصوغها  جديدة  ملحمة  لتسطر  هناك 
حيث اراد لنا االعداء معركة الفلوجة ان تكون موقعًا للفتنة بني 
ابناء هذا الشعب او عالمة لالختالف واالقتتال فكان وعد ابناء 
الدينية  للمرجعية  وطاعتهم  املسلحة  والقوات  الشعبي  احلشد 
املباركة ولتوجيهات القيادة التي ترشف عىل هذا العمل الكبري ان 
تتحول معركة الفلوجة اىل عالمة من عالمات الوحدة الوطنية 
واىل علم من اعالم النرص املبني حيث يسطر ابناؤكم يف كل ساعة 

نرصًا جديدًا«. 
وتابع حديثه، »لقد جاء هؤالء األبطال من اجل حترير االنسان 
كانوا  كام  زالوا  ال  وحيث  حتريرها  اهية  مع  االرض  حترير  قبل 
واذاهنم  الزناد  عىل  ايدهيم  التجربة  عىل  امناًء  العهد  عىل  اوفياًء 
تصغي اىل وصايا املرجعية الدينية التي عىل نورها انطلقنا وعىل 
بركاهتا زحفت اجلموع لتسطر يف كل يوم ملحمة وحترر يف كل 
يوم جزءًا غاليًا من هذه االرض التي ترخص دوهنا كل الدماء«.

 

قاسم عبد الهادي

د  جمرهّ عرش  الثاين  العاملي  الثقايف  الشهادة  ربيع  مهرجان  يكنمْ  مل 
أسس  من  الكرنفال  هذا  إليه  يؤسس  فام  عابر،  ثقايف  حدث 
ع  املتنوهّ حلضوره  نسبة  العامل  لكل  وصلت  التي  ورسالته  معرفية 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  وثقافة  فكر  فعاًل  أوصلت  قد 
عن  فضاًل  وسياسيًا  واجتامعيًا  ثقافيًا  املباركة  هنضته  ومديات 
لنا  صه  يلخهّ أن  يمكن  ما  وهو  بكربالئِه،  التعريف  استمرار 
)الدكتور ديمرتي خاركاشوف( من جامعة موسكو بقوله: هذه 
ة السادسة التي اترشف هبا بزيارة العراق واملجيء اىل كربالء  املرهّ
ونشيد  احلرية  عبق  حيث  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  وزيارة 
الكرامة وعنوان املجد, مخس مرات منها جئت ماشيا عىل االقدام 
انتصارات  ارى  ودائام  كربالء,  اىل  وصوال  العراق  جنوب  من 
احلسني يف عيون العراقيني وهي متثل انتصار االصالح عىل الفساد 

وانتصار العشق عىل احلقد وانتصار املظلومني عىل الظاملني«. 
فت بدعوة كريمة من االمانتني  ويتابع حديثه، »يف هذه املرة ترشهّ
العامتني للعتبتني احلسينية والعباسية املقدستني حلضور مهرجان 
ربيع الشهادة هذا املهرجان العاملي اخلاص بإحياء ذكرى والدة 
اإلمام احلسني )عليه السالم( ووجدَت كربالء هي ذات كربالء 
التي نحبها ووجدت العراقيني هم ذات العراقيني الكرماء الذين 
املهرجان  فعاليات  من  كثريا  واستفدت  احلسني  زوار  حيبون 
العامل ومن خمتلف  فت عىل اخوة كثريين من خمتلف انحاء  وتعرهّ
املذاهب واملدارس الدينية واحسست بعظمة ايب عبد اهلل احلسني 
حيث جيمعنا حبه يف كل يوم يف والدته واستشهاده ويوم أربعينه 
للعتبتني  شكري  اقدم  ان  »يسعدين  بالقول:  واختتم  املبارك«. 
وكرم  االستضافة  حسن  عىل  املقدستني  والعباسية  احلسينية 
العراقيني مجيعا واشكر  االخالق واشكر خدام احلسني واشكر 
ان  استطعنا  ملا  لوالهم  الذين  االمنية  والقوات  الشعبي  احلشد 

نجتمع هنا«.
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اىل  التابعة  النرش  شعبة  اقامت 
املقدسة  احلسينية  العتبة  اع��الم 
دورة جابر بن عبداهلل االنصاري 
لتعليم  للمكفوفني  ال��راب��ع��ة 
سيد  جممع  يف  والكتابة   القراءة 
الشهداء )عليه السالم( اخلدمي، 
من  مكفوفا   )60( بمشاركة 
أكد  العراق،  حمافظات  خمتلف 
ذلك الكاتب واالعالمي ) سامي 
الشعبة  مسؤول  كاظم(   ج��واد 
واملرشف عىل الدورات ، مضيفا 
ال��دورات،  اقامة  من  الغاية  ان 

االجتامعي   والتواصل  التعليم 
ب��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��امع��ي بني 
عىل  االجي��ايب  اث��ره  له  املكفوفني 
املكفوف  ينطلق  حيث  نفوسهم 
ال��ع��الق��ات  اىل  ال��ع��زل��ة  م���ن 
االجتامعية بل ان البعض منهم ال 
عليكم،  السالم  يقول  ان  يعرف 
اجواء  الدورات خلقت  ان  مبينا 
قمة  يف  جعلتهم  للمكفوفني 
هناك   ان  اىل  اض��اف��ة  ال��س��ع��ادة، 
تواصال مع جهات اخرى داخل 
وخارج العراق تعنى باملكفوفني 

للبنان  االخ���رية  زي��ارت��ن��ا  ويف 
علمية  مستلزمات  ب��رشاء  قمنا 
دخلت  للمكفوفني  وترفيهية 
االخوة  حتى  مرة  ألول  العراق 
أك��دوا  تلمسوها  مل��ا  االس��ات��ذة 
بأهنم  ألول مرة يطلعون عليها، 
كل  وف��رت  ال��دورة  ان  موضحا 
النموذجي  املركز  مستلزمات 
حيث  م��ن  تقريبا  للمكفوفني 
عدة التدريس والكادر التدرييس 
عىل  ن��ح��ص��ل  ان  وط��م��وح��ن��ا 
مقبولية منظامت االمم املتحدة يف 

حال توفر البناية املطلوبة، مشريا 
اىل جهود الكوادر الكبرية لشعبة 
يبذلون  الذين  واملدرسني  النرش 
الرتبوية  السيام  جبارة  جهودا 
هنيئا  املكفوفني  مع  واألخالقية 
ان  نأمل  التي  اجلهود  ه��ذه  هلم 
)عليه  الشهداء  سيد  عنها  يرىض 
الرمحن  مثلام  ان  مشريا  السالم(. 
عملنا  يف  يساعدنا  م��ن  هييئ 
جنوده  هييئ  اي��ض��ا  الشيطان 
عز  اهلل  ونسال  اعاملنا  لعرقلة 

وجل ان يوفقنا يف مسعانا هذا

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية تقيم دورة جابر بن عبد اهلل االنصاري الرابعة للمكفوفين
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العطاء الحسيني 
حسني  )ص��ادق  الدكتور   وقال 
برايل  منظمة  رئيس   ) املالكي 
لتأهيل املكفوفني وضعاف البرص 
العريب  لالحتاد  االول  النائب   –
الرابعة   ال��دورة  ان  للمكفوفني  
احلسينية  العتبة  تقيمها  التي 
املكفوفني  ل��ت��أه��ي��ل  امل��ق��دس��ة 
وتعليمهم تشمل تعليمهم طريقة 
برايل للقراءة والكتابة والتدريب 
واحلركة،  والسري  احلاسوب  عىل 
اليها  اض��ي��ف��ت  ب��اهن��ا  مت��ي��زت 
مهارات  لتطوير  جديدة  ام��ور 
اضافة  ال��ق��راءة،  يف  املكفوفني 
وهي  هل��م  ج��دي��دة  معلومات 
والفيس  ل�)اإلنرتنت،  الدخول 
ب����وك، وال��ك��وك��ل( واالم����ور 

عرب  بالبحث  املختصة  املتنوعة 
جتديد  اىل  اض��اف��ة  األن��رتن��ت، 
واألع��امل  الصناعات  تعليمهم 
منها،  يستفيدوا  حتى  اليدوية 
مؤكدا ان الدورات التي تنظمها 
العتبة املقدسة هلا صدى كبري جدًا 
املقبلني  اعداد  والدليل هو زيادة 
ال���دورات  ه��ذه  يف  للتسجيل 
وهذا  العراق  انحاء  خمتلف  من 
خاص  مركز  إلن��ش��اء  يدعوننا 
ونأمل ان العتبة احلسينية املقدسة 
املجال  ه��ذا  يف  تسعى  من  هي 
لتعليم  متخصص  مركز  لفتح 
ملختلف  املكفوفني  وت��دري��ب 
االعامر،مشريا اىل ان هناك مناهَج 

هنتم بدراستها بشكل رئييس  هي 
عىل  وال��ت��دري��ب  ب��راي��ل  طريقة 
السري  عىل  والتدريب  احلاسوب 
،والعتبة  وال��ت��وج��ه  واحل��رك��ة 
إع���داد  اىل  اوع����زت  امل��ق��دس��ة 
مدربني حتى تكون هناك ديمومة 
تم  الثانية  ال��دورة  فمنذ  بالعمل 
الثالثة  وال��دورة  مدربني  اع��داد 

تم  الذين  االشخاص  والرابعة 
هم  اآلن  كمدربني  اع��داده��م  
وبنجاح  ب��ال��ت��دري��ب  ي��ق��وم��ون 
حققوها  التي  النتائج  والدليل 
اهلل  ش��اء  وان  الثالثة  ب��ال��دورة 

تتحقق يف الدورة الرابعة ..
فيام بني االستاذ )  كرار عبد عيل 
الدورة  ان  برايل:  معلم   ) حممد 
ال��دورات  عن  ختتلف  الرابعة  
جمموعتني   فيها  الن  السابقة 
هي  والثانية  املبتدئون  االوىل  
تكميلية  دورات  تأخذ  جمموعة 
دوري  ل���ت���ط���وي���ره���م،وك���ان 
برايل  طريقة  املبتدئني  تعليم  
واستخدام  والكتابة  القراءة  يف 

العتبة  ان  احل��اس��وب،م��ن��وه��ا 
اهتامم  لدهيا  املقدسة  احلسينية 
يف  املظلومة  الرشحية  هب��ذه  كبري 
االهتامم   قلة  ناحية  من  العراق 
اعطائهم  وع���دم  هب��م  ال��دول��ة 
بادرت  املقدسة  فالعتبة  حقهم 
هبذه املبادرة وان شاء اهلل يف النية 
العراق  نموذجي يف  انشاء معهد 

يف  امل��وج��ودة  املعاهد  يضاهي 
العامل..

االس��ت��اذة)  قالت  جهتها  وم��ن 
ميس تركي ( معلمة برايل : حني 
اىل  احلسينية  العتبة  حاجة  قرأت 
ان  شعرت  الربايل  للغة  اساتذة 
هذه  خلدمة  يل  سنحت  الفرصة 
من  واملجردة  املظلومة  الرشحية 
التعليم..فبادرت  حقوق  ابسط 
السابقة  ال��دورات  يف  باملشاركة 
االس��ت��اذ  م��ن  معرفيا  وهن��ل��ت 
متكنت  حتى  ص��ادق  الدكتور 
من تعليم جمموعة من املكفوفني 
واحل��اس��وب  والكتابة  ال��ق��راءة 
والسري واحلركة،مبينة ان الدورة 

الرابعة تركت يف نفيس اثرا كبريا 
املكفوفني  الطلبة  خالل  من  أراه 
التعلم،  عىل  الشديدة  ورغبتهم 
جملتكم  خ����الل  م���ن  وادع�����و 
تواصل  ان  االح���رار(  ال��غ��راء) 
نرشها العالنات تدعو هبا مجيع 
الذين لدهيم رغبة  املكفوفني من 
يف التعليم اىل االلتحاق بدورات 

احلسينية  العتبة  يف  النرش  شعبة 
يف  حقوقهم  ابسط  لنيل  املقدسة 
اقراهنم  مع  واالندماج  التعليم 
العراق  وخدمة  انفسهم  خلدمة 

واملذهب.
النرش  شعبة  ان  بالذكر  واجلدير 
العتبة  يف  االعالم  لقسم  التابعة 
احلسينية املقدسة تنظم الدورات 
هذه  لتعليم  باملكفوفني  اخلاصة 
قد   العراق  يف  املظلومة  الرشحية 
وفرت الكادر اخلاص واالدوات 
باملكفوفني  اخل��اص��ة  وامل��ن��اه��ج 
ذاي  هلم  مركز  تأسيس  امل  عىل 

مواصفات عاملية.

العتبة الحسينية تقيم دورة جابر بن عبد اهلل االنصاري الرابعة للمكفوفين
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تستجيب  المقدسة  كربالء  في  والمبازل  الري  مديرية 
وتواصل تطهيرها من الجداول واالنهار

بعد ان نشرت مجلة )االحرار( عن خطورة زهرة النيل ...

واملبازل  الري  مديرية  استجابت 
امل��ق��دس��ة  ك���رب���الء  م��دي��ن��ة  يف 
جملة  نرشته  ال���ذي   للموضوع 
شعبة  عن  الصادرة  »االح��رار« 
العتبة  يف  االع��الم  لقسم  النرش 
مطالبتها  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
خطر  من  واألهنر  املبازل  بتطهري 
املجلة  كادر  وعرب  النيل،  زهرة 

لالستجابة  اجلزيل  شكرهم  عن 
الشأن  اص��ح��اب  م��ن  الرسيعة 
املني  باملوضوع  العالقة  وذات 
تعمل  ان  ع��ىل  ذات��ه  ال��وق��ت  يف 
ديمومة  ع��ىل  نفسها  ال��ك��وادر 
االهن��ر  م��ن  ال��زه��رة  تلك  رف��ع 
وباء  لكوهنا  وذل��ك  وامل��ب��ازل، 
يف  معاجلتها،  استمرارية  يتطلب 

خطرين  اهنارها  يف  الن  كربالء 
االول هو )الشنبالن( و )الثاين( 
رئيس  ..وق�����ال  ال��ن��ي��ل  زه���رة 
ن��وري  )حممد  اق��دم  مهندسني 
ومشاريع  صيانة  مدير  حممد( 
عن  املقدسة  كربالء  وب��زل  ري 
يف  )الشنبالن(  خطر  ان  ذل��ك:  
اختناقات  يسبب  لكونه  االهن��ر 

تحقيق / ضياء االسدي 

تحقيقات

20



املاء  ايصال  وصعوبة  ومشاكل 
النيل  زه��رة  الذنائب،واما  اىل 
يف  كبرية  بصورة  تتواجد  فأهنا 
اقل  املبازل وقد تكون خطورهتا 
تتم  مل  اذا  مسترٍش  وب��اء  ولكنها 
رسي��ع.. بشكل  عليه  السيطرة 
هي  املصابة  املناطق  ان  مبينا 
حمافظة  يف  كم   )186( بحدود 
وفق  املبازل  عىل  موزعة  كربالء 

تنظيف  يتم  الذاتية  االمكانات 
فيها  تكون  التي  املناطق  وتطهري 
بارشت  مضيفا  خ��ط��ورة،  اكثر 
مبزل  بمنطقة  العام  هذا  املديرية 
خالل  العمل  وأكملت  ال��رزازة 
ارس��ال  ت��م  حيث  قياسية  ف��رتة 
حاصدة وبجهود ذاتية حلفارات 
املنطقة  هذه  وكانت   .. املديرية 
حمافظة  يف  اختناقا  اكثر  تقريبًا 

موجودة  النيل  وزه��رة  كربالء، 
بكثافة  ولكن  اخ��رى  مناطق  يف 
املايل  الوضع  قلة  اىل  اقل، مشريا 
تكون  ختصيصات  توفر  وع��دم 
تقل  وبسببها  بطيئة،  املعاجلة 
العمل  حرص  اىل  اضافة   املراقبة 
لتخفيف  الدائرة  اليات  ببعض 
منوها  الدائرة،  هذه  عن  العبء 
ت��رك��ز ح��ال��ي��ًا عىل  امل��دي��ري��ة  ان 
واجلداول   ) )الشنبالن  موضوع 
ومياه  املواطن  بحياة  يتعلق  كونه 
منطقة  معاجلة  فعند  ال���رشب، 
بعد  ومعاجلتها  تنظيفها  جي��ب 
حوايل 15 يوما كون )الشنبالن( 

ينترش ويعود بصورة رسيعة. 
هنر  بتنظيف  ساهت  املديرية 

احلسينية ومرشوع بني حسن
بتنظيف  املديرية  قيام  »مؤكدا« 
هنر احلسينية ومرشوع بني حسن 
اجلنويب  املبزل  تطهري  اىل   اضافة 
الشاميل  وامل��ب��زل  ال��ك��رة  م��ب��زل 
وم��ب��زل ال��ب��ه��ادري��ة وغ��ريه��ا..
قلة  رغم  بالعمل  واستمرارها 
لتوفري  امل��ال��ي��ة  التخصيصات 
وهذه  االليات  وصيانة  الوقود 
ممكن  توفرت  اذا  االساسيات 
لتطهري  الذاتية  باجلهود  القيام 
خالل  كم   40 من  اكثر  ح��وايل 
توفري  تم  منها  ج��زء  العام  ه��ذا 
اضافة  الدائرة،  من  املحروقات 
واالماكن  اجل��داول  تنظيف  اىل 
حيث  ترسبات  فيها  حيصل  التي 
تم  املقدسة  كربالء  مركز  يف  انه 
 24 حوايل  بطوال  العمل  انجاز 
كم ويف اهلندية 20 كم .. والعمل 
مستمر يف مناطق اخرى بالتعاون 
الكاز  بتوفريهم   املواطنني  مع 
العمل،  الستمرارية   )الوقود( 
معاناة  بسبب  التعاون  هذا  ويايت 
املحروقات،  توفري  يف  املديرية 
مل  اذا  املستقبل  يف  ختوف  وهناك 

فنحن  املحروقات  مشكلة  حتل 
ب��ان  املحلية  احل��ك��وم��ة  ن��دع��و 

تتدخل وحتل هذا املوضوع.
ط���رق ب��ي��ول��وج��ي��ة وك��ي��اموي��ة 

للمعاجلة
وأشار املهندس اىل ان هناك طرقا 
بيولوجية  طرقا  للمعاجلة  اخرى 
وقد  ب��احل��رشات  او  كياموية  او 
او  املناطق  بعض  هب��ا  عوجلت 
استخدام طريقة وضع اصبعيات 
م���ن االس�����امك ل��ل��م��ع��اجل��ة .. 
بحوث  اىل  حتتاج  االم��ور  وهذه 
بني  التمييز  يتم  حتى  ودراسات 
نا  ههّ ينفع..الن  او ال  ينفع  الذي 
املوسم  ه��ذا  يعرب  ان  االس��ايس 
ايصال  ون��ح��اول  سليم  بشكل 
سليم  بشكل  للمواطنني  املياه 
والبد ان يكون هناك دعم مادي 
الدوائر  او  املحافظة  جملس  من 
االخرى..منوها عن فرتة التزهري 
التي تبدأ من شهر اذار اىل ترشين 
كميات  تسحب  ألهن��ا  ال��ث��اين.. 
حوايل  بحدود  املياه  من  كبرية 
اهنا  اىل  باإلضافة  يوميًا  لرت(   1(
تسبب اختناقات يف مناطق كثرية 
بانسيابية،  املياه  مرور  متنع  حيث 
اذا  وباء  النيل  زهرة  الن  وذلك 
حتول اىل اجلداول سيكون اخطر 

بكثري.
قلة  املديرية تعاين من  ان  مؤكدا  
توفره  ع��دم  بسبب  ال��ذي  امل��ال 
االل��ي��ات  م��ن  ه��ن��اك ع��دد كبري 
وتصليح،  صيانة  اىل   حت��ت��اج 
العمل  اليات متوقفة عن  وهناك 
بسيطة  ملبالغ  حتتاج  اهنا  بسبب 
لرشاء االطارات او بعض االمور 
املكملة للصيانة وهي متوقفة عن 
بسبب  املايض  العام  منذ  العمل 
التخصيصات  وج����ود  ع���دم 

إلصالحها ومعاجلتها

تحقيقات

21



فوق  ترفرف  حكمة  خطاك،  �سوت  ن�سمع  �سممناَك،  حت�س�سناَك 
�سرخته  وتبقى  الحق،  بركبك  الالزم  خافقات،  رايات  عا�سقيك 
كربالئك  من  مكان،  كل  يف  ي�سرخ  و�سيعود  زم��ان،  كل  يف  االأوىل 
حتى عموم البالد، وهم ير�سمون ويب�سرون املوت ب�سمت القبور، 
ال�سماء  بني  ما  باأريجها  ليعطروا  دمك  مبوطن  الزهور  ويزرعون 
وب�سوتك  واالأمل  احلرية  �سعاع  الطاهر  �سريحك  ومن  واالأر�ض، 
دمك  فمن  الهناء،  جنة  نف�سها  وكربالء  اجلنان،  طريق  الهادر 
تطهرت، وم�سى عنها ال�سقاء، واخ�سرت رجاال عمرهم منك، دمهم 
دمك ي�سرتجعون اخل�سب ويحافظون على العر�ض ومي�سدون على 

روؤو�ض الثكاىل واالأطفال..
�سميع  خمتار  وان��ت  خطاك،  �سوت  ن�سمع  �سممناك  حت�س�سناك 
ومطاع ومطيع حول الطغيان انت�سار �ساغه التاريخ، وعلت �سيحة 
رفعت  عام  مر  كلما  ط��واال،  �سننَي  االأجيال  خل�سته  املبني  احلق 
راياتك يف بالد اأكرث وعال �سوت جاللك جمدا، وهوت اىل اأر�سك 
من كل فج عميق، متوحدين يف احلزن والدمع والوجع، واجتمعوا 
اإخفاء  االأوح��د  وحلمها  اأر�سا  تغزو  ال�سر  عا�سفة  نذير  على 
النور،  بقتل  اب��دوؤوا  لهب،  على  مطويا  االأفق  اأم�سى  حتى  �سوتك 

وزرع الظالم، وفا�ست االأر�ض بدم االأبرياء...

بق�سم   ،قا�سمني  املحرتقة  ب��االأوج��اع  االأزم���ان،  �سيد  يا  ون��ادوك 
باكني  م�سائني  وج���اءوك  الطف،  ي��وم  ودم��ك  وجزعك  وجعك 
اأوج��اع  قربك  لين�سبوا  حرمك  اىل  م��اأخ��وذة  ���س��ادرات   بخطى 
غربتهم وتهجريهم، وذبح فلذات اأكبادهم...وجاء ال�سوت مدويا 
من ح�سرتك وفجر احلمية يف "فتوى" اأعادت ثورتك، فاأخر�ست 
تكفريهم،  وح���ول  يف  واأغ��رق��ت��ه��م  فحيحهم  وح��ّج��م��ت  اأن��ات��ه��م 
املوت  واكرعتهم  والطغيان،  الظلم  �سيل  من  اأقدامهم  وزلزلت  
قتيل،  وكلب  قبيح  �سوت  وراءهم  ونّد  اأ�سواتهم،  فتوارت  الزوؤام، 
عيونهم،  يف  يلمع  وال��رع��ب  كالبهم،  نباح  خطى  ابتعدت  حتى 
وناموا يف  ال�سيطان  مع  فت�سامروا  الليل  وجن حقدهم يف وح�سة 
ح�سن اأعوانه، واأعلنوا للعامل اأنهم �سياطني الع�سر وورثة الذبح 
والقتل... فاوجب على رجال اجلهاد "الكفائي" ان يوا�سلوا امل�سري 

لقلع جذور املت�سيطنني.. 
واحات  اأب�سرنا  حتى  خطاك،  �سوت  ن�سمع  �سممناك  حت�س�سناك 
الكرمية  يدك  وم�ّست  تراك،  كاأنها  اأدمعنا  من  تفي�ض  خطواتك، 
الزهور،  من  باأكاليل  �سهداءنا  وترعى  جراحنا،  وتبارك  قلوبنا 
�سر  ومهابة  ���س��رك  ���س��وت  ب�سدى  عوائلهم  خ��واط��ر  وتغ�سل 

قدا�ستك. 

ننتصُر بصدى صبرك ومهابة سر قداستك
حيدر عاشور 
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سليم كريم كريمشيا حشُد يا مثالً  لكِل فريدةٍ 

ب������������ورك������������َت ك����������م ت�����������س�����م�����و وان�����������������ت ُه�������م�������ام

وع�������������زٌة  .. االأم����������������������ان  ��������س�������م�������ام  والأن�������������������ت 

م�����ن�����ذ اع������ت������م������دت ن�������������داء م�����رج�����ع�����ن�����ا احل����ك����ي����م

�����ع�����ت ي���������ا ������س�����ف�����ح�����ة امل�������ج�������د ال�����ع�����ت�����ي�����د ت�����ر������سّ

ع����������ام����������ان م����������ن ع�������م�������ر ال��������ع��������زي��������ز ت������رب������ّع������ت

ح������������ي������������ُث ال�����������������ن�����������������زال ع����������ل����������ى ال����������ع����������دى

ع�����������ام�����������ان ُع�����������م�����������رك ح�����������������س��������ٌد اأق�����������د������������ضٌ

امل��������رج��������ع��������ي��������ة ك�������ل�������ل�������ت ُح����������������ب����������������ًا.. ل����ك����م

اح�����ت�����وت اإذ  ال������رف������ي������ع  امل�������ج�������د  �����س����ف����ح����ة  ي��������ا 

ه و���������س��������رَّ ال�����������ف�����������داء  روح  ي����������ا  ح�������������س������د  ي����������ا 

�����س����ي����م����ائ����ه����م ع������ل������ى  َم�����������ن  او  داع�����������������ضٍ   م��������ن 

ي����������ا م������ن������ه������ل االأب�������������ط�������������ال ح����������ني ي�����������س�����ُده�����م

ُت�������راب�������ن�������ا ع��������������زِّ  ب�������ق�������د��������ض  ل������ل������ع������اب������ث������ني   

ف���������ري���������دةٍ  ل������ك������ل  م������ث������ال ً  ي���������ا  ح�������������س������ُد  ي���������ا 

ول�������������ك ال��������ث��������ن��������اء ي���������ل���������ي���������ُق.. واالإك����������������������رام

ل������ب������الدن������ا ول�����������س�����رع�����ن�����ا ي��������ا اأي��������ه��������ا امل�������ق�������دام

ل����������ت����������ذود ع��������ن��������ه��������م.. ان�������������ت ح����������ق ح�����������س�����ام

ب�������������االق�������������ت�������������دار احل�����������������ق ن���������ه���������ي و����������س���������ام

ت����������زه����������و واأف���������������ع���������������ال ل�����������ه�����������ا.. وم����������ق����������اُم

اإق��������������������دام ف��������ك��������ل��������ه��������م..  ي�������������س������ت������ك������ني  ال 

ع�����������ام�����������ان ان��������������ت ع�������ل�������ى ال�����������ع�����������دى ق��������������ّوام

ه���������ي دع���������������وة ال�������������س������ب������ان ح������ي������ث اأق���������ام���������وا

اأرق���������������ى ال�������ب�������ط�������والت ال�����������������س��������دى.. اإق�������ح�������ام

ن������������ا ع��������������������اٍل وه����������������م اأق��������������������زام ي������������ا ع������������زَّ

ب����������اع����������وا ال�������������س������م������ائ������ر ك�������ل�������ه�������ُم اأوه�����������������ام

داع������������������ي اجل�����������ه�����������اد ف�������ه�������م ل�����������ه اإق���������������������داُم

اآث�����������ام  م��������ن داع�������������������ضٍ خ��������زي��������ان مم��������ن ك������ل������ه 

ي�����ك�����ف�����ي�����ك ف������������خ������������رًا.. ع�����������س�����ق�����ك االإ����������س���������الم
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جعفر البازيابيُت قذي العيِنٍ

ك�������اأمن�������ا ح���������م���������ٌر  االف������������������������اُق  مل  اأت������������������������دري 

غ���������س����ا�����س����ة اال  املُ��������������������زن  ل�������ع�������ني  ول�������ي���������������ض 

ُت��������ِب��������نُي ل�����ن�����ا ب�������ال�������دم�������ِع م�������ا ك������ت������َم ال�������������������ورى

ك������������اأن روا���������س��������ي االر�����������������ضِ �������س������اخ������ْت ب����اأه����ل����ه����ا

ذك�����رت�����ه�����م م�����������ا   اإذ  ال��������ع��������نِي  ق�����������ذي  اب��������ي��������ُت 

ُت�����������س�����ائ�����ل ح������������ريى  اخل���������ل���������َق  راأي��������������������ُت  واين 

���������ِم امل�����������ك�����������ارِم وال�����ت�����ق�����ى ب������ن������ي ه�������ا��������س�������ٍم ����������سُ

ب����ح����ب����ه����م ج��������ئ��������َت  اهلَل  اردَت  م����������ا  اذا 

ب���ه ف������������ذْع  او  ح����ب����ه����م  ف������اك������ُت������م  ������س�����ئ�����َت  اذا 

ف��������دي��������ُت��������ُه��������م م��������������ايل واه�����������ل�����������ي وم�����ه�����ج�����ت�����ي

�����س����اب����ٌق وال������ف�������������س������ُل  اهلُل  ه�������دان�������ا  ق�������د  ب�����ك�����م 

ال����ف����خ����ِر  ������س�����اح�����ِة  يف  ال�����ن�����ح�����ِر   مب����������اِء  ����ق����ني  �����سُ  

ك�������������اأن ب������ه������ا رم�������������دا م��������ن ��������س�������ال�������ِف  ال�������ده�������ِر 

وُت��������ب��������دي م�������ع االي����������������اِم ب����ع���������س����ًا م�������ن االم����������ِر

وج���������ال���������ْت ب�����اأق�����������س�����اه�����ا ع����������نٌي م��������ن ال�����ِق�����ط�����ر

ك����م����ف����ج����وِع اإخ����������������واٍن ي����ب����ي����ُت ع����ل����ى اجل���م���������������ِر

ع������ن ال�����ن�����ف�����ِر االأط���������ي���������اِب ������س�����ّب�����اب�����ِة اخل���ي�����������ِر

ه��������ُم ال�����ك�����اظ�����م�����ون ال�����غ�����ي�����َظ ������س�����ًن�����اج�����ُة ال�������س���ِر

ال���ُع�������س���ِر  ل�������دى  م���ن�������������������ٍج  االِل  ح�������ِب  غ���ي�����������َر  ف�����ال 

احل���������س����ِر �������س������اع������ِة   يف  اهلِل   ع����ن����د  �����س����ف����ي����ُع����َك 

ول�����������س�����ت مب������������وٍف ل�������و ارخ�������������س������ُت������ُه������م  ع����م���������ري 

وذك����������ٌر م�����ن ال������ذك������ِر م������ق������روٌن م�����ع ال���ذك�������������������������������ِر
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ُت���������رع مل  ع������ه������دت������ه������ا  ال�������ظ�������م�������اء  ن�����������س�����ق�����ي 
امل���������س����ج����ع ث�������ن�������اي�������ا  يف  اأُوار  م����������ن  او 
ه����������ا وامل������ب�������������س������ِع اأك����������ب����������اده����������م م����������ن ح����������رِّ
������ع ت������بَّ م������������ن  اراذٌل  ف������ت������ن������اه�������������س������ت������ه 
���������ع ل������ل������ت������اف������ه������ني م�����������ن اخل���������ن���������ا وال���������و����������سَّ
االأذرع ب������������نَي  ج������������فَّ  ق���������د  ور�������س������ي������ع������ه������م 
ت�����ه�����ج�����ِع مل  امل�����������س�����ط�����ف�����ى  اآل  وح�������������������رمُي 
������س�����م�����������ضُ ال���������دن���������ا م���������ا غ���������������رّيت ب�����امل�����ط�����ل�����ِع
و��������س�������ن�������اب�������ٌك ل�����ل�����خ�����ي�����ل ف���������������وَق االأ�������س������ل������ع
ت���������س����ب����ِع مل  اأث���������واب���������ه���������م  م���������ن  وال������������ن������������اُر 
امل�������������س������رع ب����������������ذاك  الذت  خ�������وف�������ه�������ا  م����������ن 
ت���������س����م����ِع مل  اإن  ال�����������س�����ج�����اد  اأب�������������ا  ع���������������ذرًا 
ع������������������ذرًا مل���������ن ق���������د ج������������ّر ع���������م���������دًا ادم������ع������ي
ت��������دم��������ِع مل  ف���������اإن���������ه���������ا  ع��������ل��������ي  ق���������������س�������م�������ًا 
ح�������ت�������ى ت����������خ����������ار�����������ضَ ث�������غ�������ر ل�����ل�����م�����ت�����ن�����ط�����ِع
ي�����ِع مل  م��������ن  واأي��������ق��������ظ��������وا  اخل��������ل��������ود  زرع���������������وا 
امل���������زم���������ِع ن���������ح���������ور  يف  وب���������ي���������ال ً  ك�����������������روا 
ال���ن���ع���ي ار������������ض  يف  االأ��������س�������ي�������اف  ت���������س����ت����اأ�����س����ُل 
وت���������������س�������اُق اأ���������س��������راه��������م الأب����������ن����������اء ال������دع������ي
�����ِع ������������س�����������ورًا ت���������رت���������ُل م���������ن �������س������ف������اه خ�����������سَّ
م������دع������ي امل��������������وؤج��������������ِل  ل��������ل��������ث��������اأر  اآن  م�����������ا 

ج�������ف�������ت ���������س��������ف��������اُه ب��������ك��������رب��������الء ف�������ق�������م م����ع����ي
ون����������ك����������ون غ�������ي�������ث�������ًا ك����������ي ن�������ب�������ل ظ������م������اءه������ا
ون�������������س������ائ������ل االأر���������������������ض ال�������ت�������ي ج������ف������ت ب���ه���ا
ث��������ق��������ُل ال��������ن��������ب��������وة ق����������د اح����������������ّل ب����ن����ي����ن����وى
ح��������رم��������وه��������م م��������������اء ال������������ف������������رات ت������ق������رب������ًا
������س�����رب�����ت وح��������و���������ض ال�����ب�����ي�����د ف�����ي�����������ضَ زالل��������ه
ون���������������س�������اُء اأب����������ن����������اء ال��������ط��������وال��������ِق ُخ�������������ّدرت
ت���������س����ب����ى وال امل���������س����ط����ف����ى  ن�������������س������اُء  ع�����ج�����ب�����ي 
ن������������������اٌر ب����������اأط����������ن����������اب اخل�����������ي�����������ام ت�������وق�������دت
������س�����ب�����ع�����وا ������س�����ي�����اط�����ا ب��������ني ن��������������اٍر اأ�������س������رم������ت
وت�����������ف�����������ّر م�����������ن ب�����������ني اخل�����������ي�����������ام ط��������رائ��������د
ن���������������ادت ف������األ������ه������ب������ت ال�������������س������ي������اط م����ت����ون����ه����ا
ي��������ا ن������ائ������م������ًا ج�����ن�����ب ال�����������س�����ري�����ع�����ة ه��������ل ت�����رى
م���������ن ق�����������ال زي�������ن�������ب ع�����ي�����ن�����ه�����ا ق���������د اأه�����م�����ع�����ت
������س�����ح�����ذت ل�����������س�����ان�����ًا ب��������ل ت�����ع�����م�����ل�����َق ث�����غ�����ُره�����ا
وف����������������دوا ع������ل������ى ار���������������ض ال�������ف�������ن�������اء ت����ف����ان����ي����ا
ال��������ذي وال���������وق���������ع  ال�����ه�����ي�����ج�����اء  ���������س��������ارت  اإذ 
ف�������������������اإذا دم����������������اء اخل���������ال���������دي���������ن ت������ن������اث������رت
وي���������������س�������ّل�������ب�������ون وي���������ن���������ح���������رون ا������س�����اح�����ي�����ا
وت��������ط��������ُل م��������ن ف�����������وق ال����������رم����������اح روؤو��������س�������ه�������م
ي����������ا اأي����������ه����������ا ال�������������س������ي������ف امل�������غ�������ي�������ب ب����ي����ن����ن����ا

خضير البياتي عذرًا أبا السجاِد
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يمتاز  شخص  فيها  يظهر  العوائل  بعض 
بمكانة علمية رفيعة وبعض العوائل تصبح 
هذه املكانة العلمية متوارثة بني ابنائها وهذا 
العائلة  هلذه   ، الفقيه  آل  عائلة  عليه  ماهو 
امرنا  من  حرية  يف  جتعلنا  لبنان  يف  مواقف 
من اين نبدا ؟ ولكن الذي زرناه يف بيته يف 
اجلنوب اللبناين الشيخ حمسن الفقيه واخوه 
بداية  لنا  اختاروا  من  هم  الفقيه  يوسف 
احلديث ، وكان شيقا جدا وحرصا عىل ان 

يذكرا مواقف الول مرة يذكروهنا.
الشيخ  العالمة  حفيد  حمسن  الشيخ  بدأنا 
يوسف الفقيه باحلديث عن العائلة الكريمة 
أرست��ه  ت��ع��رف   : ق��ائ��ال  التسمية  وس��ب��ب 
إىل  يرجعون  أهنم  واملظنون   ، الفقيه   بآل 
قبيلة  أفخاذ  من  فخذ  وه��م  »ال��ع��وادل« 
شمر ، والعوادل من زعامئها ، واملعروفون 
هبذا اللقب كثريون يف جبل عامل ، وكثري 
منهم ليسوا من آل الفقيه قطعًا ألن نسبهم 
معروف ، وقد حلق هذا اللقب بعض الناس 
بواجبات  والقيام  الدين  يف  التفقه  بواسطة 

الفقيه يف بلدهتم  أو غريها
اهلل  تغمده  الفقيه  يوسف  الشيخ  ج��دي 
ب��نمْ  ) أيب  ب��نمْ  ع��يل   ُي��وُس��ف   برمحته هو 
إبراهيم ( حممد عبداهلل   بنمْ  عبد اهلل  بنمْ  عيل   
لدى  املعروف   ، احلارييص  العاميل  الفقيه 
يوسف  بالشيخ  زمانه  يف  واخلاصة  العامة 
احلارييص. كان أحد فقهاء عرصه املتفوقني 

البارزين عىل الصعيدين الديني  واألعالم  
وجمتهدًا  حمققًا  عاملًا  كان  فقد  والسيايس، 
مطلقًا  ، فقيهًا بارعًا ، وأصوليًا رائعًا، يعود 
الرشعية  املحاكم  تأسيس  يف  الفضل  له 
السنية  املحاكم  عن  واستقالهلا   ، اجلعفرية 

يف لبنان ، دون سائر األقطار العربية.
العراق يف استقبال  لبنان ليس كامهو يف  يف 

الشيخ يوسف الحاريصي ...مؤسس المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان
كتبت الصحف اللبنانية عند وفاته: نصف لبنان يشّيع نصفه

26



ال��غ��رب��اء ف��ف��ي ال���ع���راق جتد 
الغرباء  يستقبلون  الكثريين 
ل��ب��ن��ان ه��ذه  وي��ض��ي��ف��وهن��م يف 
ان  ابالغ  وال   ، ن��ادرة  الظاهرة 
لديه  الذي  جدي  ان  لك  قلت 
رصفها  بسبب  ك��ث��رية  ام���الك 
مات  والغرباء  املحتاجني  عىل 
يقف  وهو  ما  مرة  يف   ، مديونا 
فارس  عليه  مر  داره  باب  امام 
اجلد  ل��ه  ف��ق��ال  التعب  اهن��ك��ه 
داره  ف��دخ��ل  اس���رتح  تفضل 
غري  ومن  وجه  باكمل  وضيفه 
 ، ثم رحل   ، انت  يساله من  ان 
الفرنسية  املحاكم  ان  ص��ادف 
حكمت باعدام بعض رجاالت 
ليتدخل  اجلد  اىل  فهرعوا  لبنان 
فذهب اىل صيدا للقاء املسؤول 
الفرنيس فراه رجل وقال له خري 
ماالذي اتى بك فقال له السبب 
خري  اهلل  شاء  ان  الرجل  فقال 
اجلد  قال  ؟  تعرفني  امل  ولكن 
الذي  ال��ف��ارس  ان��ا  ق��ال   ، كال 
ضيفتني يف تلك الليلة وانقذت 
حيايت فاعترب طلبك جماب هذه 
من  سنوات  عرش  بعد  احلادثة 

استضافة الفارس.
مع  للجد  عالقات  هنالك  هل 

اعالم لبنان او اعالم الطائفة ؟
كانت له صحبة مع السيد حمسن 
اخلراساين   واالخ��ون��د  االم��ني 
رشف  احل��س��ني  عبد  وال��س��ي��د 

الدين 
ماهي مؤلفاته ؟

منها  ع���دي���دة  م��ؤل��ف��ات  ل���ه 
الشذرات العاملية كتاب فقهي، 
حيققها  مل  التي  الفقهية  املسائل 
الشخصية  االح���وال  العلامء، 
حقائق  ال��رشع��ي��ة،  للمحاكم 

االيامن، التثليث والتوحيد
حسني  حم��م��د  ال��ش��ي��خ  منحه   
رسه(  )ق��دس  الغطاء  كاشف 

اللبناين  اجلنوب  زي��ارت��ه  عند 
اجازة االجتهاد دون ان يعرفه .
ُولد يف سنة ألف ومائتني وسبٍع 
حاريص- يف  هجريٍة  وتسعنَي 

قضاء بنت جبيل0
وانتقل اىل رمحة اهلل تعاىل يف هنار 
االثنني يف ستة وعرشين مجادى 
االوىل سنة ألف وثالثامئة وسبع 
وسبعني هجرية  املوافق كانون 
وتسعامية  أل���ف  س��ن��ة  األول 

وسبع ومخسني ميالدية 0
برج  يف  منزله  يف   وفاته  كانت 
ومحل  ب��ريوت،  يف  حيدر  أب��ى 
اىل  وشعبي  رسمي  بموكب 
حاريص،  رأسه  ومسقط  بلدته 
الذي كان  ودفن فيها يف ديوانه 
به الضيوف والوافدين  يستقبل 
اللبنانية  عليه ، كتبت الصحف 
نصف لبنان تشيع نصفها االخر  
من اوالده الذين اشتغلوا بالفقه 
والشهيد  جمتهد  عيل  الشيخ  هم 
جمتهد  وال��وال��د  عزيز  الشيخ 
 ( تقي  حممد  الشيخ  وم��رج��ع 
خمصصة  الثانية  احللقة  ستكون 

عن سرية هذا العلم(

آل الفقيـــه....... لقـــب 
لتضلعهم  اســـتحقوه 

بالعلوم الفقهية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
نظرت في جملة مما اشتملت عليه هذه االوراق فوجدتها بمثابة من الرصانة 
والتحقيـــق و مباءة  من المتانة وحســـن التحرير وقد اســـتفرغ فيها الشـــيخ 
العالمـــة الفقيه وســـعه برهنت على قوة اســـتنباطه واجتهاده وواســـع علم 
وغزيـــر مواده فنســـأله تعالى ان يبقيه ويحفظه علـــم هدى ومصباح فضل و 
تقى وان ينفع المؤمنين بافاداته وينابيع افاضاته ومنه تعالى نستمد جزيل 

التوفيق لنا وله ولجميع المؤمنين ان شاء اهلل ..
محمد الحسين كاشف الغطاء
شعبان 1350هـ
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دراسات 

دوُر منظمات المجتمع المدني في دعم المرأة
يف  مهام  موقعا  املرأة  حقوق  موضوع  حيتُل 
املوضوع  لصلة  نظرا  االنسانية  الدراسات 
بحقوق االنسان اوال، ولكون موضوع املرأة 
االشكاالت  من  للكثري  تعرض  وحقوقها 
أن  فنجد  والدينية،  واالجتامعية  القانونية 
أنواع  لشتى  تعرضت  قد  العراق  يف  امل��رأة 
والترشيعية  القانونية  حلقوقها  االنتهاكات 
وضع  تعديل  من  البد  وكان  والدستورية 
املرأة وفقا للقيم االنسانية يف املجتمع كوهنا 
طاقة منتجة ومؤثرة وتشكل نصف املجتمع 
النبيل،  االن��س��اين  دوره���ا  هتميش  وع��دم 
للمراة  املتزايدة  املشاركة  من  الرغم  وعىل 
يف  التعمق  ان  اال  العامة  احلياة  يف  العراقية 
يف  للمراة  والواقعي  القانوين  الوضع  قراءة 
العراق يكشف عن وجود عقبات جسيمة 
توفر  عدم  فنجد  حقوقها،  لضامن  تواجهها 
القائمة،  احلقوق  لتطبيق  السياسية  االرادة 
واالقتصادية  االجتامعية  والضغوطات 
وغياب االمن، االمرالذي يعيق حتقيق املرأة 

لطموحها وحيد من استقالهلا كانسان.
ومن املمكن القول ان من اهم العوامل التي 
انشاء  هي  امل��رأة  حقوق  دعم  عىل  تساعد 
النهوض  منظامت ومؤسسات تساعد عىل  
القيام  س��واء  مطالبها  وحتقيق  باحواهلا  
النساء  تقدمها  التي  املبارشة  باخلدمات 

القيام  او  املطالب  حتقيق  يف  املساهة  او 
احلكومات  عىل  الضغط  او  باالحتجاجات 
من  مايستحقه  النسائي  املوضوع  العطاء 

اهية. وهذا يدخل يف إطار املجتمع املدين.
واحدة  املدين  املجتمع  مؤسسات  وتشكل 
احداث  يف  والفعالة  الرئيسية  احللقات  من 
يف  يساهم  بام  جمتمع  اي  يف  االجيايب  التغيري 
) املدين  )املجتمع  يعرف  وتقدمه،  تطوره 
والدولة،  املجتمع  بني  الوسيط  ان��ه   عىل 
وهو الفضاء الذي يستوعب نشاطات افراد 
او  ومنظامت  جتمعات  شكل  عىل  املجتمع 
من  معينة  اهدافا  لنفسها  تضع  مؤسسات 
تنتمي  التي  االجتامعات  واقع  تطوير  اجل 
هبا  االع��رتاف  الدولة  واج��ب  ,وم��ن  اليها 

ودعمها واحلفاظ عىل أ ستقالهلا.
دور  عىل  الضوء  نسلط  الدراسة  هذه  ويف 
رشحية  دع��م  يف  ومنظامته  امل��دين  املجتمع 

النساء ودعم حقوقها من خالل 3 حماور : 
اوال-  دعم احلياة السياسية للمرأة العراقية 
بعد 2003 من قبل منظامت املجتمع املدين:
ثانيا - دور منظامت املجتمع املدين يف ضامن 

حقوق املرأة بعد عام 2003:
اوال-  دعم احلياة السياسية للمرأة العراقية 
بعد 2003 من قبل منظامت املجتمع املدين:
يكن  مل   ،2003 نيسان  من  التاسع  قبل 

تعنيه  بام  مدين  جمتمع  منظامت  العراق  يف 
حياة  يف  وتأثري  نشاطات  من  املنظامت  هذه 
عديدة  أسباب  اىل  يرجع  وه��ذا  األف���راد، 
يسمح  يكن  مل  السابق  النظام  إن  منها، 
سلطة  من  حتد  أن  يمكن  سلطة  بوجود 
احلكومة، وكذلك مل يكن ليسمح بمامرسة 
أي نشاط خارج  أنشطة احلزب احلاكم أو 
وهذا  احلكومة،  قبل  من  املوجهة  األنشطة 
املدين  املجتمع  منظامت  طبيعة  مع  يتناىف 

وأهدافها وآليات عملها.
كبرية  أع��داد  ظهرت   2003/4/9 وبعد 
جدًا من منظامت املجتمع املدين يف العراق، 
غري ان مثل هذه املؤسسات وطبيعة عملها 
تسعى  التي  واأله��داف  عملها  يتطلبه  وما 
بالنسبة  الغامضة  األمور  من  هي  لتحقيقها 

للمواطن العراقي.
املدين  املجتمع  يعترب  النظرية  الناحية  فمن 
بني  العالقات  فيه  تنتظم  ال��ذي  االط��ار   «
ديمقراطية،  أسس  عىل  واجلامعات  األفراد 
حقوق  فيه  حترتم  الذي  املجتمع  ذلك  أي 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية  املواطن 
العالقات  ه��ذه  وأن  األدن���ى.  حدها  يف 
يفرتض  واجلامعات  االفراد  بني  تقوم  التي 
وثقافة  فكر  من  احلياة  تتطلبه  ما  تنتج  ان 
ومال، بواسطة بنى وتنظيامت مدنية يقيمها 

الباحثة مينا دلشاد
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وارشاف  لسلطة  الختضع  ان  عىل  االف��راد، 
املرأة  عمل  تنشيط  شانه  من  فهذا  الدولة، 
املدين  املجتمع  ان تكون نشاطات  كام جيب 
هذه  جعل  ان  ذلك  التسييس،  عن  بعيدة 
اه��داف  خ��دم��ة  يف  ونشاطاهتا  املنظامت 
شانه  من  السياسية،  واالح���زاب  القوى 
تفريغ املجتمع املدين من مضمونه احلقيقي، 
فاملجتمع املدين يفرتض أن يكون متميزًا عن 
الدولة، كام يفرتض أن يكون للفرد يف هذا 
املجتمع حقوق سياسية واقتصادية وثقافية، 
فاملجتمع املدين يزيد من فرص االفراد بأن 
ُيعرتف هلم بحقوقهم التي يستحقوهنا وفقًا 
هبذه  التمتع  من  ُيمكنوا  وأن  النسانيتهم، 
احلقوق التي متكن الفرد من حرية األختيار،  
يكون  ذلك  لتحقيق  الوسائل  أهم  وأحد 
املدين  املجتمع  منظامت  مساهة  خالل  من 
ومساهتها  الديمقراطي،  الوعي  نرش  يف 
ودورها  املؤسسات  دولة  أسس  ارساء  يف 

الرقايب عىل احلكومة.
يتطلب  ونجاحها  الديمقراطية  حتقيق  ان 
من بني ما يتطلبه ان يكون ملنظامت املجتمع 
ان  كام  العملية،  هذه  يف  اسايس  دور  املدين 
يف  اال  تعمل  أن  هلا  اليمكن  املنظامت  هذه 
العالقة  أن  ذلك   « ديمقراطية  أج��واء  ظل 
التي تربط بني نشوء وتطور املجتمع املدين 
الصعب  من  جتعل  الديمقراطية  واملامرسة 
ال��ك��الم ع��ن أول��وي��ة اح��ده��ا ع��ىل االخ��ر، 
فليس هناك ممارسة للديمقراطية بدون حد 
أفكار  حول  االنتظام  عىل  القدرة  من  أدنى 
وجود  وع��دم  حم��ددة.  وغايات  ومصالح 
اىل  الرجل  ونظرة  السيايس  التثقيف  برامج 
مشاركة املرأة يف السياسة بحيث يقف بوجه 
النساء  من  فكثري  املجال  ه��ذا  يف  تقدمها 
او  ال��زوج  رف��ض  ولكن  القابلية  يملكن 

االهل يمنعها من خوض احلياة السياسية .
املدين  املجتمع  منظامت  معظم  ان  ونجد 
للمرأة  السيايس  ال��دور  دعم  عىل  عملت 
العديدة  املعوقات  من  بالرغم  العراق  يف 
ممارسة  عن  املرأة  اعاقت  املرأة  تواجه  التي 
وجود  وع��دم  االمية  و  السيايس  دوره��ا 

اىل  الرجل  ونظرة  السيايس  التثقيف  برامج 
تقدمها  املرأة بحيث يقف يف وجه  مشاركة 
ولكن  القابلية  يملكن  النساء  من  فكثري 
يمنعها من خوض  االهل  او  الزوج  رفض 

احلياة السياسية.
بعد  السياسية  امل���رأة  مشاركة    -1

2003
يف حزيران 2003 قام جملس احلكم  بتعيني 
املؤلف  العراقي  ثالث نساء ملجلس احلكم 
من 25 عضوا واغتيلت احداهن  الدكتورة 
)عقيلة اهلاشمي(  بعد مرور ثالثة اشهر عىل 

تعيينها.
العراقية  احلكومة  يف  امل��رأة  متثيل   -2

االنتقالية
احلكم   جملس  اخ��ت��ار   2004 اي���ار  ويف 
نساء  ارب��ع  منحت  مؤقتة  عراقية  حكومة 
مناصب وزارية هي وزارة الزراعة ووزارة 
العامة ووزارة العمل  االبلديات واالشغال 
والشوؤن االجتامعية اما الرابعة فقد عينت 
لشؤون  الدولة  وزارة  بمنصب جديد وهو 

املرأة.
االنتخابات  يف  امل���رأة  مشاركة   -3

العامة:
اهليئة  يف  سبع  اص��ل  م��ن  ام��رات��ان  ُعينت 
البداء  كطريقة  لالنتخابات  املستقلة  العليا 
االنتخاب،  عملية  يف  املرأة  ملشاركة  الدعم 
نسبة  تكون  بان  االنتخاب  قانون  وفرض 
النساء ال تقل عن )25%( من عدد اعضاء 
النسبة يف  النواب، وقد حتققت هذه  جملس 
 ،2010 وانتخابات   ،2005 انتخابات 

وانتخابات جمالس املحافظات.
ثانيا- دور منظامت املجتمع املدين يف ضامن 

حقوق املرأة بعد عام 2003:
اجتامعية  ظروفا  العراق  يف  النساء  تعاين 
صعبة نتيجة ما مر به العراق خالل العقود 
وامني  سيايس  استقرار  عدم  من  االخ��رية 
واقتصادي، ولقد برزت يف االونة االخرية 
اخلطرية  االجتامعية  الظواهر  من  العديد 
اهها ظاهرة الرتمل والطالق واعالة االرس 
اثارها  هلا  ظواهر  وه��ي  النساء،  قبل  من 

املجتمع  عىل  الوخيمة  وعواقبها  السلبية 
بصورة كبرية.

قطاع  يف  احل��اص��ل  التقدم  م��ن  وب��ال��رغ��م 
املجتمع املدين النسوي، إال انه من املالحظ 
ان تلك املنظامت التي جتعل من قضايا املرأة 
حمورا لنشاطاهتا نجدها قد تأثرت سلبا اكثر 
للدولة  املهيمن  الطابع  بسبب  غريها  من 
الديني  الطابع  وايضا  السياسية  الناحية  من 
املحافظ الذي صاحب نشأة النشاط اخلريي 

ملنظامت املجتمع املدين.
املجتمع  ملنظامت  العامة  السياسات  ثالثا- 

املدين النسوية
العمل  وآل��ي��ات  الثابتة  االس��س  اه��م  من 
املنظامت  هب��ا  تسرتشد  ال��ت��ي  ال��واض��ح��ة 

النسوية هي :-
للمشاركة  سياسيًا  امل��رأة  توعية   -1

الفعالة. 
املطالبة بإزالة املعوقات ضد العمل   -2
االجتامعي مثل تشغيل النساء والقضاء عىل 

البطالة.
3-  العمل بصورة فاعلة للقضاء عىل 

األُمية بني رشحية النساء. 
االه���ت���امم ب��ال��ن��س��اء ال��ش��اب��ات   -4
وسياسيا  ثقافيا  واع��داده��ن  وتدريبهن 

للمشاركة الفعالة يف املجتمع.
5-  ازال����ة اخل����وف م��ن امل��ش��ارك��ة 

السياسية للمرأة.
واحلقوق  االدوار  عىل  التعرف   -6
املدين  املجتمع  مؤسسات  ق��درات  وبناء 

النسوية. 
بأهية  االجتامعي  الوعي  زي��ادة   -7

مشاركة املرأة يف شتى املجاالت.
عامة  ب��ص��ورة  املجتمع  تثقيف   -8
االجتامعية  احلياة  يف  امل��رأة  مشاركة  لتقبل 

والسياسية.
سيادة  واه��ي��ة  بمزايا  التعريف   -9

القانون واقامة دولة املؤسسات.
التعريف بمبادئ حقوق االنسان،   -10

ورضورة احرتامها والدفاع عنها.
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ألهل  والَءه  ي��رج��ع  م��ن  ب��نَي 
وبني  السالم(  )عليهم  البيت 
يبقى  ًا،  سنيهّ مسلاًم  ه  يعدهّ من 
املسلم  العامل  حول  قائاًم  اجلدال 
مسلم  ب��ن  اهلل  عبد  حممد  أيب 
وكتابه  ال��دي��ن��وري،  قتيبة  ب��ن 
املعروف  والسياسة(  )اإلمامة 
من  ن��ه  دوهّ وم��ا  اخللفاء  بتاريخ 
��ة ص��ن��ع��تمْ ه��ذا  ح��ق��ائ��ق م��ه��مهّ
ذكر  من  حتهّى  واخليفة  اجل��دال 

هذا الرجل وتارخيه.
قال الذهبي يف )ميزان االعتدال 
اهلل  ))ع��ب��د   :)503 ص  ج2 
حممد  أب��و  قتيبة  بن  مسلم  بن 
ص��دوق  التصانيف  صاحب 

قليل الرواية((.
وقال عنه اخلطيب البغدادي يف 
)تاريخ بغداد ج10 ص 168(: 
وهو  فاضاًل  دينًا  ثقة  ))ك��ان 
املشهورة  التصانيف  صاحب 

والكتب املعروفة((.
وبني هاتني الشهادتني فبعضهم 
من يرجع الدينوري لوالية أهل 
إذ  متامًا  بالعكس  وآخر  البيت 

يعده منحرفًا مائاًل للتشبيه.
)لسان  كتابه  يف  حجر  ابن  ذكر 
امليزان ج 17 ص 358(: )وقال 

مسلمة بن قاسم كان لغويًا كثري 
التأليف عاملًا بالتصنيف صدوقًا 
من أهل السنهّة يقال كان يذهب 
راهوية.  بن  إسحاق  ق��ول  إىل 
بن  زكريا  بن  حممد  وسمعت 
عبد األعىل يقول كان ابن قتيبة 

يذهب إىل مذهب مالك(.
))وقال  أيضًا:  ابن حجر  وذكر 
من  قتيبة  اب��ن  ك��ان  السلفي 
ولكن  السنهّة  وأه��ل  الثقات 
ه م���ن أج��ل  احل���اك���م ي���ض���دهّ
حجر  ابن  يقول  ثم  املذهب((، 
))قلت:  السلفي:  ملراد  شارحًا 
وال����ذي ي��ظ��ه��ر يل م��ن م��راد 
فإن  النصب  باملذهب  السلفي 
أهل  عن  انحرافًا  قتيبة  ابن  يف 
من  ضد  عىل  واحل��اك��م  البيت 
فيام  معًا  فاعتقادها  وإالهّ  ذلك 

يتعلق بالصفات واحد((.
ا كتاب )اإلمامة والسياسة(،  أمهّ
فيه  ما  املتتبعني  بعض  رأى  فلام 
كون  أنكروا  القوم  فضائح  من 
قتيبة!  ابن  تأليف  من  الكتاب 
يف  الشريي  عيل  املحقق  ويقول 
))ومهام  الكتاب:  هلذا  حتقيقه 
كتاب  بقي  فقد  أم��ر  من  يكن 
عىل  حمافظًا  والسياسة  اإلمامة 

بام  املصادر  أب��رز  كأحد  قيمته 
تضمن من نصوص يكاد يتفرد 
مع  امل��ص��ادر  من  غ��ريه  عن  هبا 
التشكيك  هذا  أن  إىل  اإلش��ارة 
الذي أصاب نسبته إىل ابن قتيبة 
املصادر  الئحة  عن  أبعده  قد 

الرصينة((.
النقوي رأي  للسيد حامد  لكن 
كتاب  نسبة  صحة  يف  ج���ازم 
قتيبة  البن  والسياسة(  )اإلمامة 
مجاعة  ))ينقل  ذلك  أثبت  فقد 
الكتاب  عن  القوم  مشاهري  من 
اإلمامة  ويف  قائلني:  امل��ذك��ور 
اهلل  عبد  حممد  أليب  والسياسة 
بن مسلم بن قتيبة. أو: قال: أبو 
حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة 
والسياسة  اإلم��ام��ة  كتاب  يف 

منهم:
كتاب  يف  املكي  فهد  بن  عمر 
)احت����اف ال����ورى ب��أخ��ب��ار أم 
العزيز  الدين عبد  القرى(, وعز 
غاية  يف  املكي  فهد  بن  عمر  بن 
البلد  سلطنة  ب��أخ��ب��ار  امل���رام 
بن  حممد  الدين  وتقي  احل��رام 
)العقد  الفايس يف  بن عيل  أمحد 
األمني,  البلد  أخبار  يف  الثمني( 
حممد  بن  يوسف  احلجاج  وأبو 
البلوي يف كتاب ألف باء, وحممد 
تفسريه  يف  ال��ع��امل  حم��ب��وب  ب��ن 
الذي  شاهي  بتفسري  املشهور 
التحفة  صاحب  عليه  اعتمد 
خالصة  )ان��ظ��ر  تبعه(.  وم��ن 
األنوار ج 1 ص 104  عبقات 

دراسات(.

كتاُب )اإلمامة والسياسة(..
كاتٌب وكتاٌب

 افتزاز التاريخ
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ال يبعد أن يكون األذان قد رشع بمكة قبل اهلجرة، وأن النبي »صىل 
قبل  لصالهتم  يؤذنون  كانوا  مكة  يف  معه  آمن  ومن  وآل��ه«  عليه  اهلل 
املعاش  الظرف  طبيعة  مع  يتالءم  الذي  بالشكل  املدينة  إىل  قدومهم 

آنذاك، فيؤذنون ألنفسهم دون إظهار وإعالن.
فقد جاء يف حديث أنس: أن جربيل »عليه السالم« أمر النبي »صىل اهلل 

عليه وآله« باألذان حني فرضت الصالة.
عيل  بن  احلسني  عن  املتقدمة  اإلس��الم  دعائم  يف  املعراج  رواي��ة  ويف 
عليه  اهلل  »صىل  للنبي  قال  أذن  ما  بعد  جربيل  أن  السالم«:  »عليهام 

وآله«: يا حممد، هكذا أذان الصالة.
وآله« هبذا  اهلل عليه  النبي »صىل  اختصاص  يدل عىل  ما  وليس هناك 
التي  اإلهلية  األحكام  كباقي  املسلمني  مجيع  يشمل  فالترشيع  احلكم، 

نزلت عليه »صىل اهلل عليه وآله«.
بانتظار  النبي »صىل اهلل عليه وآله« وقت بدء إعالنه  نعم.. قد يكون 

الظرف املناسب.
ويف رواية عن عبد اهلل بن عمر أنه قال: ملا أرسي بالنبي »صىل اهلل عليه 

وآله« أوىص اهلل إليه باألذان ، فنزل به فعلمه بالاًل .

ويالحظ هنا: أن يف النص داللة عىل تعلم بالل لألذان بمكة ، لكن 
هذا ال يعني أنه أمر بإعالنه ، إذ ال تتوقف مصلحة تعليمه عىل ذلك 

كام هو واضح!
ويف رواية عن أيب جعفر أنه قال: ملا أرسي برسول اهلل« صىل اهلل عليه 
»عليه  جربيل  فأذن   ، الصالة  حرضت  املعمور،  البيت  »فبلغ  وآله 

السالم« وأقام.
إىل أن قال: فقلنا له: كيف أذن؟

فأمر هبا رسول   : األذان واإلقامة وقال  السالم« فصول  فذكر »عليه 
اهلل »صىل اهلل عليه وآله« بالال فلم يزل يؤذن هبا حتى قبض اهلل رسوله 

»صىل اهلل عليه وآله« .
وهو  اخلمس،  للصلوات  مستحب  األذان  أن  إىل:  نشري  أن  يبقى 
للجامع واملنفرد، فليست احلكمة بترشيع األذان منحرصة بإعالنه من 

عىل السطوح، وهذا أمر واضح ال حيتاج إىل مزيد بيان.
نحو  عىل  يعلم  مل  ما  فهذا  اهلجرة  قبل  ب��األذان  أحد  أعلن  هل  لكن 

التحقيق وإن كان قد ورد أن بالال أو غريه قد أذن فيها.

من كتاب )هذا هو بالل( للشيخ نبيل قاووق

القصري  الفيلم  ماهية  وأكاديمية  يعرض عرب رحلة علمية  كام  اجلاملية  الفالسفة  آراء  اجلاميل مستعرضًا  اجلانب  كتابه  احلفار يف  يتناول 
حماواًل الوصول إىل حتديد سامته التي تشكل العالمات الفارقة عن األفالم األخرى ورصد كل اخللفيات الفلسفية التي تقف خلف 
التحديدات املفاهيمية ملاهية التجريب يف هذا احلقل اإلبداعي، ثم ينتقل بمهارة الباحث املتمرس إىل رصد وحتديد مجاليات التجريب 
يف الفيلم القصري، ليضيف سامت أخرى هلذا الشكل الفيلمي، معززًا ذلك بتطبيقات حتليلية من جتارب يف السينام العاملية مثل التجارب 
يف السينام األملانية والروسية واألمريكية وغريها، والتي أخذ املؤلف منها عينات فيلمية عرضها وحللها مستخرجا منها جوانبها اجلاملية 
النظرية  بني  االشتغال  يف  التناسق  عن  ناتج  والدراسات  البحوث  يف  نجدها  قلام  خاصة  نكهة  البحث  عىل  يضفي  ما  وهذا  وسامهتا، 

والتطبيق.

جماليات الفلم القصير.. مصدٌر معرفي للرواد والهواة

صدَر للكاتب واألكاديمي العراقي )الدكتور عبد الباسط الحّفار( كتاب جيد بعنوان )جماليات الفلم القصير( ضمن سلسلة دراسات في الفنون واآلداب.

األذاُن . . متى ُشِرَع؟
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)فو اهلل ال متحو ذكرنا ( هذا ما قالته السيدة 
زينب )عليها السالم(  يف ُخطبتها ردًا عىل 
الذين يريدون أن يطفئوا  الظاملني والطغاة 
عليهم  البيت  آل  ن��ور  اهلل  ن��ور  من  ن��ورًا 
والتكذيب  بالقتل  مجيعا   اهلل  صلوات 
االسالم  دين  وتكذيبهم  القبور  وهتديم 
اهلل  )صىل  حممد  به  جاء  الذي   ، احلق  دين 
يتم  أن  إال  اهلل  ويأبى  وسلم(،  وآله  عليه 
دينه ويظهره، ويعيل كلمته، ولو كره ذلك 
ِفُئوا  اجلاحدون ، قال تعاىل: } ُيِريُدوَن َأنمْ ُيطمْ
ُ إاِلَّ َأنمْ ُيتِمَّ ُنوَرُه  َبى اهللَّ َواِهِهممْ َوَيأمْ ِ بَِأفمْ ُنوَر اهللَّ

َوَلومْ َكِرَه المَْكاِفُروَن {]التوبة: 32[ .
هلذه  وبشارات  آي��ات  الكريم  كتابه  يف  و 
األمة تقول إنهّ النرص آت لإلسالم وأهله، 
بشائر  حتمل  التي  اآلي��ات  هذه  هي  فمن 
}َوَعَد   : تعاىل  قوله  اإلس��الم   ألمة  النرص 
احِلاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  ِمنمُْكممْ  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ اهللَّ
َلَف  َتخمْ اسمْ َكاَم  ِض  رمْ َ األمْ يِف  ُهممْ  ِلَفنَّ َتخمْ َلَيسمْ
ممْ ِديَنُهُم الَِّذي  َننَّ هَلُ ِلِهممْ َوَلُيَمكِّ ِذيَن ِمنمْ َقبمْ الَّ
نًا  ِفِهممْ َأممْ ِد َخومْ ُهممْ ِمنمْ َبعمْ َلنَّ ممْ َوَلُيَبدِّ َتىض هَلُ ارمْ

َد  ئًا َوَمنمْ َكَفَر َبعمْ ُكوَن يِب َشيمْ ِ ُبُدوَننِي ال ُيرشمْ َيعمْ
ذلَِك َفُأولئَِك ُهُم المْفاِسُقوَن{ ]النور: 55[

الكريمة  اآلية  هذه  يف   : التفسري  أهل  قال 
منكم  آم��ن��وا  للذين  بالنرص  اهلل  وع��د 
يورثهم  بأن  الصاحلة،  األع��امل  وعملوا 
فيها،  خلفاء  وجيعلهم  املرشكني،  أرض 
باهلل  املؤمنني  من  أسالفهم  مع  فعل  مثلام 
ورسله، وأن جيعل دينهم الذي ارتضاه هلم 
وهو اإلسالم ديًنا عزيًزا مكيًنا، وأن يبدل 
حاهلم من اخلوف إىل األمن، إذا عبدوا اهلل 
وحده، واستقاموا عىل طاعته، ومل يرشكوا 
معه شيًئا، ومن كفر بعد ذلك االستخالف 
واألمن والتمكني والسلطنة التامة، وجحد 
نَِعم اهلل، فأولئك هم اخلارجون عن طاعة 

اهلل.
فال  ومعونته  بنرصه  املؤمنني  يمدد  اهلل  إن 
 ُ ُكُم اهللَّ يستطيع أحد أن يغلبهم : } إِنمْ َينمْرُصمْ
وإن  { ]آل عمران: 160[  َلُكممْ غالَِب  َفال 
عىل اهلل وحده فليتوكل املؤمنون ، وأن هلم 
ممْ  ُ النرصة عىل أعدائهم باحلجة والقوة } إهِنَّ

ُم المْغالُِبوَن{  َنمُْصوُروَن* َوإِنَّ ُجنمَْدنا هَلُ ُم املمْ هَلُ
جندنا  وأن   ،  ]173  -  171 ]الصافات: 
الغالبون  هل��م  اهلل  سبيل  يف  املجاهدين 
ألعدائهم يف كل مقام ،وما جعل اهلل ذلك 
اإلمداد إال بشارة هلم بالنرص، ولتسكن به 
قلوهبم،  وما النرص إال من عند اهلل ، إن اهلل 
عزيز يف ملكه ، حكيم يف تدبريه ورشعه } 
بِِه  َمئِنَّ  َولَِتطمْ ى  َ ُب��رشمْ إاِلَّ   ُ اهللَّ َجَعَلُه  َوَم��ا 
 َ اهللَّ إِنَّ   ِ اهللَّ ِعنمِْد  ِمنمْ  إاِلَّ   ُ النَّرصمْ َوَما  ُقُلوُبُكممْ 

َعِزيٌز َحِكيٌم { االنفال )10( .
فالنرص آت آت من زينب الصرب  والثبات  
وقوة العقيدة واإليامن ، وقد كانت العقيدة 
الرئييس  السالح  هي  الصادق  املسلم  عند 
التي  املعارك،  يعتمدون عليه يف كل  الذي 
وينترصون  ويثبتون  يصمدون  جتعلهم 

بإذنه تعاىل.
ربنا أنزل عىل قلوب املؤمنني صرًبا عظياًم، 
قتال  راسخة يف  واجعلها  أقدامهم،  وثبت 
العدو، ال تفر ِمن هول احلرب، وانرصهم 

بعونك وتأييدك عىل القوم الكافرين.

زيد علي كريم الكفلي
بشائر النصر
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تنويه..
اآلراء واألفكار الواردة يف مشاركات األخوة ال متثهّل رأي املجلة وسياستها بقدر ما متثل أصحاهبا، وارتأت املجلة نرشها لفتح الباب 

أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيًا.

سالم محمد العامري

أط��ل��َق وك��ي��ل امل��رج��ع��ي��ة يف 
هي  مجلة  امل��ق��دس��ة  ك��رب��الء 
األزمة  حلل  للحكومة  دعوة 
مفادها« احلل عند عيل«! فأي 

عيل يقصد؟
املرجعية  صوت  ُب��حَّ  أن  بعد 
اخلطبة  إلل��غ��اء  احل��ال  وبلغ 
السياسية التي دأبت املرجعية 
من خالهلا عىل تقديم الُنصِح 
أهل  دع��اء  بني  فام  والتوجيه 
املرجعية  توجهت  الثغور 
وهو  مالك  عهد  إىل  للتطرق 
املؤمنني  أمري  عيل  من  أوام��ر 
لعامله عىل ِمرص مالك األشرت 

هل كان املقصود بعيل هو امري 
املؤمنني )عليه السالم(؟

ال��ع��راق  ال��وض��ع يف  ت���ردي 
مناطق  االنفجارات  طالت 
مرتبك  سيايس  وض��ع  ع��دة 
��ل م��واط��ن ال  ب��رمل��ان ُم��َع��طَّ
عند  ل��داره  سيعود  انه  يشعر 
خروجه للعمل! ظالم دامس 
البالد! حتول  ما يف  يسود كل 
لتغيري  الفساد  ع��ىل  احل��رب 
أنه  املواطن  أشعر  شخوص! 
بعض  استغله  فقد  مغفل! 
الساسة للصعود للربملان فرتة 

االنتخابات!.

والداين  القايص  عند  معلوم 
خلط  امتداٌد  هي  املرجعية  أن 
اإلم��ام��ة وع���ىل احل��ك��ام إن 
تريد  ما  َفهُم  النجاح  أرادوا 
كان  إن  التوجيهات  وتطبق 
هلذا  حقيقي  اح���رتاٌم  هناك 
اخل���ط امل��ب��ارك ف��االع��رتاف 
بل  لسان  لقلقة  ليس  باخلالق 
من  مطلوب  ه��و  مل��ا  تطبيق 

املخلوق.
َعليَّني  بني  ما  رصحي��ة  دع��وٌة 
ف��احل��ل م��ن أم���ري امل��ؤم��ن��ني 
يعرف  وال  ال��س��الم  ع��ل��ي��ه 
السيد  غ��ري  خ��ط��وط��ه  ف��ك 

يفهم  فمتى  السيستاين  عيل 
يف  احللول  أن  العراق  ساسة 
النجف وليست عند املحكمة 

االحتادية؟
لالنتخابات  ال��رتوي��ج  أثناء 
املرجعية  ق��ال��ت  ال��ربمل��ان��ي��ة 
املشاركة  عىل  حلثه  للمواطن 
حني  والت  مجلة«  فأطلقت 
حيرتمها  م��ن  ليهب  م��ن��دم« 

للمشاركة.
عيل  عند  احلل  كلمة  أن  أرى 
هي نفسها كلمة« والت حني 
فبعدها  وإال  للحكام  مندم« 

االنحدار للهاوية.

والَت ِحيَن َمنَدم!!
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َشْهُر الَوَرع
    صادق مهدي حسن

بيان  يف  خطبته  من  جانب  يف     
قال  املبارك،  فضل شهر رمضان 
النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: 
))أهيا الناس: إنَّ أبواب اجلنان يف 
هذا الشهر مفتَّحة فاسألوا ربكم 
وأب��واب  عليكم،  يغلقها  ال  أن 
النريان مغلقة، فاسألوا ربكم أن 
والشياطني  عليكم،  يفتحها  ال 
ال  أن  ربكم  ف��اس��أل��وا  مغلولة 
عيل  ق��ال  عليكم((..  يسلطها 
فقلت:  فقمت،  السالم(:  )عليه 
يا رسول اهلل ما أفضل األعامل يف 
هذا الشهر؟ فقال )يا أبا احلسن: 
الشهر،  هذا  يف  األع��امل  أفضل 
الَوَرُع عن حَماِرِم اهلل َعزَّ َوَجل..(

السالم(  )عليه  املؤمنني  أم��ري    
يسأل والنبي )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( جييب - وكم سائٍِل عن 
رسالة  هي  إنام  ع��امِلُ-  وهو  أمره 
ة(  األمَّ هذه  )أَب��َوي  من  ووصية 
إىل مجيع أبنائهم املسلمني مكتوبٌة 
ب���أح���رٍف م��ن ن���ور ع��ىل جبني 
فرصة  رمضان  فشهر  الدهور، 
جعل  بام  النفس  لتهذيب  تربوية 
اهلل فيه من أجواء روحية استثنائية 
الطاعة  نحو  تعبوي  ��ه  وت��وجهّ
والعبادة بكل صنوفها لبناء الفرد 

واملجتمع عىل مجيع األبعاد وهو  
من  غريه  يف  نظريًا  له  نجد  ال  ما 
والسؤال  وأيامها..  السنة  شهور 
هنا ما هو )الورع عن حمارم اهلل( 
بنص  األعامل  أفضل  ُيعدُّ  وملاذا 
النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله 
ف اللغويون الورع  وسلم(؟   ُيعرِّ
بتعريفات خمتلفة جوهرها واحد 
يف  منظور  اب��ن  يقول  ومنها.. 
ُج،  لسان العرب: )الَوَرُع: التََّحرُّ
ويف  ج(  حترَّ َأي  كذا  عن  َع  وَت��َورَّ
ال��َوَرُع:  العروس..  تاج  معجم 
عن  والَكفُّ  ُج  والتََّحرُّ َوى  قمْ التَّ
املؤمنني  أم��ري  يقول  املَ��َح��اِرِم.. 
الرجل  )ورع  ال��س��الم(:  )عليه 
ع��ىل ق��در دي��ن��ه( وه��و ع��ني ما 
بسط  مع  األخالق  علامء  يتناوله 
ورد  ما  ومنها  القول..  يف  أكثر 
رشح  يف  العقول  مرآة  كتاب  يف 
للعالمة  ال��رس��ول  آل  أخ��ب��ار 
حيث  ثراه(  اهلل  )طيَّب  املجليس 
إىل  ال���ورع  درج���ات  فيه  ��م  َق��سَّ
بتلخيص  ننقلها  درج��ات  أرب��ع 
)التائبني(:  العدول  ورع  وهي 
وه��و ال���ورع ع��ن احل���رام ال��ذي 
وال��ذي  الفقهاء  ف��ت��اوى  حترمه 
الفسق،  من  اإلن��س��ان  به  خي��رج 

وورع الصاحلني: وهو االجتناب 
ومن  منها  خوفًا  الشبهات  عن 
وورع  م��ات،  امل��ح��رهّ يف  ال��وق��وع 
خوفًا  احلالل  ترك  وهو  املتقني: 
من أن ينجرهّ إىل احلرام، مثل ترك 
ث بأحوال الناس خمافة أن  التحدهّ
ينجرهّ إىل الغيبة، وورع الصديقني 
)السالكني(: وهو اإلعراض عام 
سوى اهلل تعاىل خوفًا من رصف 
ساعة من العمر فيام ال يفيد زيادة 
القرب منه تعاىل وإن علم أنه ال 
ينجرهّ إىل احلرام. فالورع إذن هو 
التحرز واالمتناع عن ما ال ينبغي 
حدود  ختطي  عن  النفس  وكفِّ 
الرشع والعقل.. وقد استفاضت 
والتأكيد  التعريف  يف  الروايات 
املنطلق  يعد  ال��ذي  ال��ورع  عىل 
األساس لتهذيب اإلنسان عقيدًة 
األثر  يف  ورد  كام  وسلوكًا،  فكرًا 
موسى  به  تعاىل  اهلل  ناجى  فيام 
صلوات اهلل عليه: »يا موسى ما 
الورع  بمثل  املتقربون  إيل  تقرب 
جنان  امنحهم  فاين  حمارمي  عن 
أح��دا..«  معهم  ُأرشك  ال  عدين 
الواردة  الروايات  استقراء  وعند 
)صلوات  بيته  وأهل  النبي  عن 
عن  يعربون  نراهم  عليهم(  اهلل 

مالك  الدين،  )أصل  بأنه  الورع 
الدين، سيد العمل، اشد العبادة، 
أفضل  قرين،  خري  اإلي��امن،  ُأسُّ 
ال��ت��ق��وى،.....(  أس��اس  لباس، 
الباقر)عليه  لإلمام  وصية  ويف 
السالم( عىل لسان أحد أصحابه 
موالينا  )أب��ل��غ  خيثمة:  وه��و 
بتقوى  وأوصهم  عنا،  السالم 
خيثمة  يا  وأعِلمُهم  العظيم،  اهلل 
شيئا  اهلل  من  عنهم  ُنغني  ال  أنهّ��ا 
واليتنا  ينالوا  ول��ن  بعمل،  إال 
هذا  خ��الل  من  إذن  ب��ورع(  إال 
الورع  لتعريف  املوجز  العرض 
وبيان مراتبه تتبني أهيته وثمراته 
يف هتذيب سلوك اإلنسان والسري 
كان  وهلذا  النجاة..  طريق  يف  به 
الشهر  ه��ذا  يف  األع���امل  أفضل 
وق��د ورد  أج��واءه  نعيش  ال��ذي 
أنَّ )ال خري يف نسٍك ال  يف اخلرب 
جينيها  التي  الفائدة  فام  فيه(  ورع 
يكن  مل  إذا  العبادة  من  الصائم 
َوِرَعًا متقيًا خملصًا؟! بل هو ليس 
النبي األكرم  ملا قاله  إال مصداق 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: )كم 
من صائم ليس له من صيامه إالهّ 

اجلوع والعطش(.. 
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فيوضات

شهر الخير
يبدأ  رمضان  شهر  ق��دوم  مع 
كل يشء باالنسجام مع أجواء 
وك��ل  الفضيل  ال��ش��ه��ر  ه���ذا 
بالتالؤم  تبدأ  اليومية   العادات 
هذا  خصوصية  مع  فشيئًا  شيئًا 
مناخ  من  به  يتميز  وبام  الشهر 
يستشعر  حيث  وروحاين  ديني 
تؤهله  عجيبة  بطاقة  منا  الفرد 
بكل  هلل  واخلشوع  الصرب  عىل 
اجلوارح عىل امتداد ايام الشهر 
مرحلة  ندخل  وكأننا  املبارك 
ل��ل��ذات  وتقويمية  تأهيلية 
لتكون  ع���ام  ك��ل  اإلن��س��ان��ي��ة 
من  ال��ن��ف��س  تنقية  املحصلة 
اىل  والتقرب  الذنوب  شوائب  

اهلل تعاىل بأحب اإلعامل لديه.
املرء  يغتنم  ان  جدًا  املهم  ومن 
عىل  مترهّ  التي  املرحلة  هذه  منا 
مثقلة  خ��ري  كسحابة  امل��ؤم��ن 
يتوخى  وان  والرمحة  بالغيث 
التي  الربكة  مضامني  كل  فيها 

والعبادات  األع��امل  عىل  حتل 
احلسنات  فيه  تتضاعف  ب��ام 
وتكثر فيه اخلريات وان يتجنب 
لذة  عن   واالنشغال  الدنيا  هلو 
بني  حي��ول  يشء  ب��أي  الطاعة 

العبد وربه.
متنح  التي  األم��ور  مجلة  وم��ن 
هو  العظيمة  ميزته  الشهر  هذا 
التعاون  مبدأ  ع��ىل  اش��رتاط��ه 
واألجر  الناس  بني  واملساواة 
)ع��زهّ  اهلل  أع��ده  ال��ذي  الكبري 
وملن  صائاًم  يفطر  ملن  وج��ل( 
واملحتاج  اجلائع  ملعاناة  يتفطن 
يتوحد  الصوم  ساعات  ففي 
والعطش  باجلوع  اإلحساس 
حجم  مت��ام��ًا  الصائم  وي���درك 
يظمأ  حينام  االنسان  يعانيه  ما 
تطويع  ع��ن  فضاًل  جي��وع،  او 
الغيبة  اجتناب  ع��ىل  النفس 
أبواب  فأن  ولذلك  والكذب 
رمضان  شهر  يف  ترشع  الرمحة 

وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  ويمن 
فهو  الكثرية  بفيوضاته  علينا 
األقرب  والطريق  اهلداية  بارقة 

للطاعة. 
رمضان  شهر  أعامل  ذكر  وعند 
ال��ع��ب��ادي��ة ي��أخ��ذن��ا احل��دي��ث 
الظواهر  بعض  ع��ن  للتنويه 
أن  ش��أهن��ا  م��ن  ال��ت��ي  السلبية 
تفقد  وب��ال��ت��ايل  األج���ر  تقلل 
من  جزءا  والعبادات  األع��امل 
هو  الظواهر  هذه  ومن  ثواهبا 
وتعبئة  جتهيز  يف  االرساف 
موائد شهر رمضان واملبالغة يف 
لإلفطار،  خمتلفة  أطباق  إعداد 
ه��ذه  م��ن  ال��ب��ع��ض  يتخذ  ك��ام 
املباركة وسيلة للتواصل  االيام 
النفس  عن  والرتويح  والرتفيه 
يف  هي  التي  األلعاب  ببعض 
الرشع  مع  تتوافق  ال  األص��ل 
احلديث  يف  واملبالغة  والعقيدة، 
وحجم  ال��ص��ي��ام  ة  مشقهّ ع��ن 

املعاناة يف حتمل حرارة الطقس 
الناس  بعض  إلفطار  يؤدي  مما 

بداعي ذلك. 
لرفع  التجار  بعض  يلجأ  كام 
مما  الغذائية  السلع  بعض  سعر 
بعض  أمكانية  مع  يتناسب  ال 
السلع،  ه��ذه  تأمني  يف  الناس 
هو  ايضًا  له  التنويه  جيب  ومما 
بمتابعة  العبادة  عن  االنشغال 
تشيع  التي  التلفزيونية  الربامج 
الفكر املنحل دون أدنى احرتام 
عىل  واالعتامد  الشهر  لقداسة 
تضييع   يف  ال��ذك��ي��ة  اهل��وات��ف 
يعتمده  ما  وهو  الوقت  أغلب 
لألسف،  شبابنا  م��ن  الكثري 
وللحصول  ذلك  كل  وألج��ل 
ع���ىل أك����رب ق����در م���ن ث���واب 
املبارك  الشهر  هذا  وفيوضات 
والدعوة  التنويه  علينا  وجب 

للخري.

إيمان كاظم الحجيمي
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زعماء زاروا كربالء.. 

من الزعامء الذين زاروا اإلمام احلسني )عليه السالم( الزعيم الفاطمي طالئع بن رزيك احد قادة الدولة الفاطمية التي تأسست يف 
مرص، كام يرد ذلك الباحث التارخيي »سعيد رشيد زميزم« يف كتابه الزعامء الذين زاروا كربالء.. 

ويروي زميزم أن »الزعيم الفاطمي قام بزيارة احلرم احلسيني املطهر عام 549 للهجرة، وخالل زيارته أمر بصنع ستائر من احلرير 
لوضعها يف املرقد املطهر، كام أنعم باألموال واهلدايا عىل املرشفني عىل احلرمني احلسيني والعبايس املقدسني حينها«.

مضيفا أنه »غادر كربالء عائدا اىل مرص بعد أن قام بنظم قصيدة يصفها بالرائعة يف حق اإلمام احلسني )عليه السالم( كام ورد يف ديوان 
طالئع بن رزيك«..

سة  أنجز مركُز علوم القرآن وتفسريه وطبعه التابع للعتبة العبهّاسية املقدهّ
الطبعة األوىل من امُلصحف الرشيف باحلجم )الوزيري( وهي طبعٌة 
بسيط  بمبلٍغ  رمزيهّة  امُلصحف  هديهّة  تكون  بحيث  شعبيهّة،  مجاهرييهّة 
يف  الطبعُة  هذه  ُأنجزت  وقد  املؤمنني,  مجيع  اىل  وتصل  شائعًة  لتكون 
الثالث عرش من شهر رجب احلرام ذكرى والدة أمري املؤمنني )عليه 
املركز  إنجازات  سلسلة  اىل  ُيضاف  جديد  ُمنجٌز  وهو  السالم(، 

املتواصلة.
وجدير بالذكر أن الطبعة األوىل من امُلصحف الرشيف برواية حفص 
اط العراقيهّ محيد السعدي، ُأنجزت من ِقَبل  عن عاصم وبحرف اخلطهّ
ام أيب الفضل العبهّاس )عليه السالم( من حيث ترتيبه وتصميمه  َخدهّ
رعاية  األصفر  )االيربي(  الورق  اسُتخِدَم  وقد  وزخرفته،  وإعداده 
ل منها اسم املصحف  للقراء، بمساحة مزخرفة ُكتِب عىل الوجه األوهّ
اجلديد لرضيح  الشبهّاك  اآلخر زخرفٌة من  الوجه  ب، ويف  بخطٍّ مذههّ
القرآن  علوم  مركز  وَختمْم  السالم(  )عليه  ه  وكفهّ العبهّاس  الفضل  أيب 

وتفسريه وطبعه«.
مكتبة  يف  متوفرة  فهي  الكريم  املصحف  من  النسخة  هذه  ولطلب 

معهد القرآن الكريم الواقعة يف منطقة باب بغداد.

العتبة العباسية ُتنجز الطبعة األولى من الُمصحف الشريف

بتفعيل  “ألكسو”  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تعهدت 
دورها اإلقليمي وتنفيذ خطة اسرتاتيجية شاملة حلامية الثقافة العربية 

عرب تطوير األوضاع الرتبوية والتعليمية.
وقال »عبد اهلل حمارب« املدير العام للمنظمة يف كلمة خالل الدورة 
إن  تونس،  يف  مايو   24 السبت  للمنظمة  التنفيذي  للمجلس   105

»هيأته ستنفذ خالل العامني املقبلني عدة برامج لتحقيق ذلك«.
تارخيها هتدد  بأزمة غري مسبوقة يف  مترهّ  العربية  املنطقة  أن  وحذر من 
عوملة  إطار  يف  اهلوية  عىل  اآلن  »فالرصاع  ولغتها  وثقافتها  هويتها 

عدوانية كاسحة.. فإما االندماج أو اخلروج من املشهد الدويل«.
وأكد بأنه »ليس أمام العامل العريب سوى السعي الدؤوب نحو التنمية 

مشرتك  عريب  بعمل  إال  ذلك  يتم  ولن  التبعية  دوائر  من  واخل��روج 
الرئيسية  املهمة  وهي  العربية  الثقافية  بالوحدة  االعتداد  عىل  يعتمد 
للنهوض  برامج  وتنفذ  وترشيعات  مقرتحات  تقدم  “التي  للمنظمة 

هبذه الثقافة العريقة«.

»ألكسو« 
تتعهد بحماية الثقافة العربية
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احللة  يف  الفكرية  »احلياة  كتاب  يستعرض 
بحوثًا  اهل��ج��ري«  التاسع  ال��ق��رن  خ��الل 
يف  الفكرية  للحياة  عميقة  ونظرة  جديدة 
علمية  موضوعية  بمعاجلة  احللة  مدينة 
وتتبع دقيق ملفردات احلياة الفكرية يف ذلك 

القرن.
اإلعالم  االعسم« مسؤول  ويقول »حسن 
 : الرتاث  دار  بمؤسسة  العامة  والعالقات 
القطع  الكتاب يف 520 صفحة من  يقع   «
الفكرية يف  احلركة  يتحدث عن  الوزيري، 
احللة خالل القرن التاسع اهلجري أيام نرش 
بن  حممد  املحققني  فخر  تالميذ  بيد  العلم 
تلميذه  سيام  وال  )771ه���(  احليل  العالمة 
العاميل )ش  الشهيد االول حممد بن مكي 
786 ه�( ورجال اجليل التايل هلم، كام سعى 
هلذه  العلمية  احلركة  يوضح  ان  املؤلف 
احلقبة من الزمن من خالل سربه للمصادر 
واملراجع التارخيية والببليوغرافية وفهارس 

املخطوطات واإلثبات واإلجازات«.

فيام يبنيهّ »االستاذ الدكتور حممد الشمري« 
القادسية  جامعة  يف  اآلداب  كلية  عميد 
أهية موضوع الكتاب خالل مقدمته: »ان 
املهمة  املواضيع  من  ُيعدهّ  الكتاب  موضوع 
جدًا يف حياة املدينة الفيحاء ومن املواضيع 
مرحلة  خالل  واملعقدة  الشائكة  اجلديدة 
فيها  جتلهّت  وخ��ط��رية  حساسة  ت��أرخي��ي��ة  
ولعل  عديدة  وخارجية  داخلية  حتديات 
القوى  وحتكم  سيطرة  يف  يتمثل  ابرزها 
تعرض  بعد  واملجاورة  الداخلية  املحلية 
سيايس  واخ��ت��الل  الض��ط��راب  امل��دي��ن��ة 
اليها«،  والوافدين  سكاهنا  حياة  عىل  مؤثر 
االح��وال  تلك  »ان  بالقول:  مستدركًا 
علامء  من  آخ��ر  ن��وع  من  حتديًا  واجهت 
الدرس  يتمثل يف مواصلة  احللة ومفكرهيا 
والرحلة  والتأليف  والبحث  والتدريس 
أرجاء  سائر  اىل  احللة  من  العلم  طلب  يف 

املعمورة وبالعكس«.

املؤلف  وف��ق  »لقد  الشمري:  وأض���اف 
علميًا  عرضًا  كتابه  موضوع  ع��رض  يف 
العلمي  املنهج  حيث  من  رائعًا  موضوعيًا 
و  آرائه  عرض  وطريقة  املنطقي  والتبويب 
املواضيع  من  العديد  جتاه  نظره  وجهات 
التوثيق  دق��ة  عن  فضاًل  الكتاب  متن  يف 
اللغوي  واالس��ل��وب  العلمية  واألم��ان��ة 
أن  كام   ، امل��ع��ربهّ البسيط  السلس  العلمي 
االساسية  باملصادر  ثرية  كانت  الفصول 
مما  واملعارصة،  احلديثة  واملراجع  االصلية 
التي  املتميزة  املؤلفات  مصاف  يف  جيعله 

نفخر هبا«.
ال��رتاث  دار  مؤسسة  أن  بالذكر  وجدير 
ُتعنى  اإلص���دارات  من  سلسلة  أطلقت 
الدراسات  ونرش  وتوثيقه  حفظ  بشؤون 

الرتاثية بعنوان »دراسات تراثيهّة«.

كتاب
 »الحياة الفكرية في الحلة خالل القرن التاسع الهجري« 

يوثق حلقة تاريخية مفقودة 
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انا

دخل األخصائي النفس���ي يتمش���ى في دورة 
»إدارة الضغ���وط النفس���ية« حاماًل كأس���ًا من 
املاء, فتبادر ألذهان املتدربني أنه س���يتكلم عن 
النصف الفارغ واملمتلئ لكنه س���أل عن وزن 
ال���كأس اآلن ، تفاوتت تقديراتهم من ١٠٠ 
إل���ى ٢٠٠ جرام, فأجابهم: الوزن ال يهم ، 
األهم الفترة التي ستقضيها حاماًل للكأس, إن 
حملت���ه لدقيقة فلن تكون هنالك مش���كلة في 
الوزن, إن حملته لس���اعة ستؤملني ذراعي من 
نفس الكأس, إن حملته يومًا كاماًل سأش���عر 
بخدر وشلل, وفي كل احلاالت لم يتغير وزن 
الكأس . لكن كلما أطلت حمل الكأس كلما 
زاد وزنه, وأردف قائال: »القلق والهموم في 
احلي���اة هي متامًا مثل ه���ذا الكأس, فكر بهما 
قلياًل ولن يحصل ش���يء, فك���ر بهما مطواًل 
وس���يبدآن بإيذائك, أما لو فكرت بهما طوال 
اليوم فستتثاقل حركتك بحيث لن تتمكن من 
عمل أي ش���يء لذلك »تذكر دائمًا بأن تضع 
ال���كأس«, اي الهموم عندم���ا يتحدث الناس 
عنك بس���وء وانت تعلم انك لم تخطيء في 
ح���ق أحد منهم , تذك���ر أن حتمد الله الذي 
اشغلهم بك و لم يشغلك بهم، بهذه املقدمة 
يبدأ الدكتور احمد جعفر القره غولي اخصائي 
الطب النفس���ي في مدينة االمام احلسني)عليه 
الس���الم( الطبي���ة عن أمراض القل���ق والتوتر 
النفس���ي مبين���ًا النصائح املثلى لع���الج التوتر 

والهموم:�
١/ أن يكون املرُء نش���يطًا: ال جتعل ممارس���ة 

التَّماري���ن التوتُّ���َر يختفي، ولكنَّه���ا تقِلّل من 
ة النفسيَّة التي َيشعر بها الشخص،  بعض الشدَّ
وتؤدي الى صفاء احلالة الذهنية والنفسية، ممَّا 
يتيح للمرء التَّعامل مع مشاكله بهدوء أكبر.

���يطرة: مهم���ا كانت الصعوبُة  ٢/ امتالُك السَّ
التي قد تبدو عليها املشكلة، هناك حلٌّ دائمًا, 
���لبي جتاهها )مثاًل، ال أستطيع  ا التفكيُر السَّ أن أفعَل أيَّ ش���يء جتاه مش���كلتي(، فيجعل أمَّ
ح���ِدّ ذاتها حالة من التَّمكني، وجزٌء حاس���م التوتَُّر يزداد سوءًا، إنَّ عمليََّة السيطرة هي في 

إليجاد حِلّ يرضي الشخص.
3/ التَّواُصُل مع الناس: يعدُّ تشارُك املشكلة 
مع اآلخري���ن الطريَق للتخلُّص من جزٍء كبير 
منه���ا، حيث ميكن َتخفي���ُف َمتاعب العمل، 
واملساعدة على رؤية األشياء بطريقٍة مختلفة، 
سوف يساعد أيضًا على إيجاد حلول للَمشاكل 
واالس���ترخاء ويتحقق من ِخالل وجود شبكٍة 
4/ إتاحُة بعض الوقت لالسترخاء من العملمساندة جيِّدة من األصدقاء والزمالء والعائلة.

والقيام بسفرات وزيارات ترفيهية وروحية
ي. 5/ اكتساُب َمَلكة التحِدّ

ية: ال يجوز  6/ جتن���ب العادات غي���ر الصِحّ
اللج���وُء إل���ى التدخني والكح���ول والكافيني 
ي هذه  كوس���يلة للتأقل���م والتكيُّف. ال ت���ؤِدّ
اآللي���اُت اخلاطئة في التكيُّ���ف واملواجهة الى 
ح���ِلّ املش���اكل، ب���ل تخلق مش���اكَل جديدًة 
أيض���ًا؛ وهي مثُل وضع ال���رأس في الرمل، 
تة، لكنَّها ال جتعل  حي���ث قد توِفّر راح���ًة مؤقَّ

املش���اكَل تختف���ي. والبدَّ للم���رء من معاجلة 
مشكلة التوتُّر.

عي: ُتظِهر األدلَُّة  7/ اللجوُء إلى العمل التطوُّ
أنَّ الن���اس الذي���ن ُيس���اعدون اآلخرين، من 
عي  خالل بعض األنش���طة مثل العم���ل التطوُّ
أو العم���ل اجملتمعي، ُيصبح���ون أكثَر مرونة؛ 
فمس���اعدُة الناس الذي���ن يكونون في حاالٍت 
أس���وأ م���ن غيرهم، في كثير م���ن األحيان، 
س���وف تفيد في وضع مش���اكل الشخص في 
حيح؛ فكلَّما أعطى املرء أكثر،  منظوره���ا الصَّ

أصبح أكثَر مرونة وأكثَر شعورًا بالسعادة.
8/ العم���ُل بذكاء أكثر ولي���س بجهد اكثر: 
اإلدارُة اجليِّ���دة للوقت تعني العمَل مبس���توى 
م من اجل���ودة، ولذلك، البدَّ من حتقيق  متقِدّ
التَّ���وازن ب���ني العم���ل واحلياة التي تناس���ب 

الشخص.
9/ احلرُص على اإليجابيَّة: البدَّ من البحث 
ع���ن اإليجابيَّات في احلي���اة. ولذلك، ميكن 
كتابُة ثالثة أشياء سارت على ما يرام، أو كان 
امل���رُء راضيًا عنها، في نهاية كِلّ يوم وكذلك 
كتابة االيجابيات خالل احلياة واخراجها كلما 
ر النَّ���اُس دائمًا ما  ش���عرت باإلحباط, ال يقِدّ
لديهم من طاقات. ولذلك، يجب النظُر إلى 
النص���ف املمتلئ من الكوب ب���داًل من نصفه 
اًل في منظور أولئك  الفارغ. وهذا يتطلَّب حتوُّ

الذين هم أكثر تشاؤمًا في العادة.

أمراض التوتر والقلق النفسي.. 
كيف نتجّنبها؟

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي

38



يواجه الوالدان مش���كلة اخلوف 
عل���ى اطفاله���م املكلف���ني بأداء 
كالص���الة  الديني���ة  الواجب���ات 
والصي���ام خصوص���ا عند قدوم 
شهر رمضان املبارك، مخافة ان 
تش���وب عالقة الطفل بالواجب 
مدركات���ه  ان  او  الش���رعي، 
تفتق���ر حجم ان يكون مس���لما 
مؤمنا مؤديا ما اوجبته الش���ريعة 
السمحاء، ذلك النهما يخشيان 
على دينه وعالقته مع خالق كل 

شيء تعالى اسمه.. 
لذا عليهما تدريب طفلهما على 
الصيام في هذا الشهر الفضيل، 
خاص���ة إذا كان���ت ه���ذه  هي 
الس���نة األولى لصيام���ه، ومن 
املتع���ارف عليه أن���ه يجب على 
األم تدريب طفلها على الصيام 
في س���ن 6 أو 7 سنوات حتى 
يصل لس���ن البلوغ، وملس���اعدة 
األم على ذلك ننقل لكم بعض 
ما ينصح به املستشارون واخلبراء 

الصحيون والنفسيون في كل ما 
يس���هم بتدري���ب وحتفيز طفلك 
على الصيام خالل شهر رمضان 

الفضيل..
بداي���ًة عل���ى الوالدي���ن زي���ارة 
الطبيب ملعرفة هل من املمكن أن 
يصوم طفلهما؟ ان كانت حالته 
الصحي���ة غير جيدة، خاصة إذا 
كان طفلهم���ا يعاني من مرض 
مزمن يستدعي استشارة الطبيب 

ملعرفة امكانيته على الصيام.
وعل���ى الوالدي���ن ش���رح فوائد 
الصي���ام، واحلدي���ث مع���ه عن 
أهمية الصيام في رمضان املبارك 
ب���أن الله ش���رع علين���ا فريضة 
الص���وم م���ن أج���ل أن نش���عر 
بأل���م ج���وع الفق���راء، لنعطف 
عليهم ونس���اعدهم، وفي هذا 
الش���هر أيًضا يغف���ر الله ذنوب 
العام الس���ابق، مثال: »إن شهر 
رمض���ان يغفر الله فيه األش���ياء 
اخلاطئ���ة الت���ي كن���ت تفعله���ا 

الك���ذب«،  الع���ام من  ط���وال 
ولكي يجعل الوال���دان طفلهما 
محب���ا للصي���ام أكث���ر عليهم���ا 
بش���راء قصص حتكي عن أهمية 
وفوائد الصيام، بجانب مشاهدة 
القصص الكارتوني���ة املنفذة في 

هذا اخلصوص..
ومم���ا ال يخفى عل���ى الوالدين 
ضرورة اش���اعة ج���و ديني في 
البيت عند قدوم ش���هر رمضان 
م���ن خ���الل ان يجتمع���وا مع 
أطفالهم ويقوم���وا بقراءة بعض 
م���ن س���ور الق���رآن الك���رمي أو 
الص���الة جماع���ة م���ع أطفالهم 
ف���ي املن���زل. بجان���ب الذهاب 
لزيارة املراقد املقدس���ة واملزارات 
الش���ريفة، واحلرص على أخذ 
األطف���ال للصالة مع مراعاة أن 
يس���تمر ذلك طوال العام وليس 

في رمضان فقط.
وثم���ة معلوم���ة مهم���ة ينص���ح 
بها علم���اء النف���س واالجتماع 

وتأني���ب  معاقب���ة  ع���دم  ه���ي 
الطف���ل عندم���ا يتن���اول الطعام 
وه���و صائم، فنس���بة كبيرة من 
األمه���ات عندما يتن���اول طفلها 
الطع���ام تق���وم مبعاقبت���ه، وهذا 
خط���أ، خاص���ة إذا كان الطفل 
ل���م يصل لس���ن التكليف بعد؛ 
لذلك يج���ب عليها أن تتحدث 
مع���ه بهدوء حتى ال يكرر اخلطأ 
مرة أخرى، ومحاولة أن تشغل 
طفله���ا في نهار ش���هر رمضان 
بقيامه مبس���اعدتها في األعمال 
املنزلي���ة او اي امر أخر كتنظيف 

غرفته لئال يفكر في اجلوع.
فيم���ا يؤكد الدي���ن على مكافأة 
الطفل عند صيامه بش���راء لعبة 
او ث���وب جدي���د، خصوصا ان 
كان يريدها فهذا سيجعله محبا 
للصي���ام بجانب الثن���اء به أمام 
اآلخري���ن، بأنه قام بصيام اليوم 
ولم يشرب ولم يتناول طعاما..

هل هو اول صيام لطفلك 
في شهر رمضان؟
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الركوع،  القيام،  للحركات،  دائم  ع  تنوُّ هناك  الصالة  ففي  عديدة،  صحية  فوائد  ذات  كذلك  لكنها  عميقا  روحيًا  غذاًء  الصالة  متثل 
السجود، االعتدال وهى حركات مثالية تتواءم مع أحدث نظرية يف التمرينات السويدية، أبرز فوائدها:

 1- ثبت علميًا أن التامرين الرياضية ال تتحقق فائدهتا القصوى إال إذا كانت عىل مدار اليوم وهو ما حتققه الصالة باحلركات النموذجية 
فيها.

2-حترك حركات الركوع والسجود كل عضالت اجلسم حتى تلك العضالت املتصلة باألصابع.
3-متتص حركة السجود الطاقة السلبية املوجود يف اجلسم.

4-يف حركة السجود متتلئ الرشايني بالدم.
5-الصالة حترك مجيع العضالت القابضة والباسطة.

6- الصالة حترك املفاصل الفقرية أثناء الركوع وهي ما يقي خطر أمراض الظهر وأشهرها األمراض املتعلقة بالفقرات.
7-الركوع والسجود يعطيان مهارة فائقة للعمود الفقري.

8- خفض ورفع الرأس أثناء الصالة يمنح رشايني الدماغ مرونة ما يقي اإلنسان من تصلب الرشايني.
9- احلركات املتوالية للرأس تقي اإلنسان خطر اإلصابة بأنواع الصداع.

10–قبل الصالة يتوضأ اإلنسان واملاء له أثر طيب عىل كافة املستويات.. كام يمنح وجه اإلنسان إرشاقا ونورا .

يعتقدون أنه ومن أجل البقاء بصحة جيدة، حتتاج إىل رشب 2.5 لرت من املاء يومًيا )الزيادة أو النقصان يف املقدار تعتمد عىل الوزن 
ومستوى النشاط البدين(، وكثرًيا ما نسمع عبارة )عدم رشب الكثري من املاء أمر سيئ لصحتك( أو عبارة )أنت بحاجة لرشب املاء 
حتى وإن مل تشعر بالعطش(وبحسب مواقع، فقد وجد الطبيب )أرون كارول( أستاذ طب األطفال يف جامعة إنديانا يف كلية الطب، أنه 
ما من دليل علمي ُيثبت صحة هذه اآلراء واملطالبات! عىل الرغم من هذه التوصيات برشب مقدار كبري من املاء يومًيا تعترب مقبولة يف 
املجتمع، إال أهنا تبقى جزًءا من اخلرافات العلمية التي تناقلها الناس وصدقوها برسعة، وفًقا لوصف الدكتور كارول، اخلالصة، أن 
رشبك للمياه فقط من أجل احلفاظ عىل جدول وموعد حمدد لرشب كمية معينة رقمًيا لن ُيفيدك بيشء، واجلهة الوحيدة املستفيدة من 
هذا األمر هي رشكات تصنيع املياه املعبأة يف زجاجات! إذ جيب االنتباه إىل إشارات اجلسم التي تشعر هبا وتدل عىل حاجتك لرشب 

قف عن التفكري بأن رشب ثامنية أكواب من املاء أمٌر إلزامي. املاء وهي عرب العطش، وتوهّ

عشُر فوائَد صحّية
ُأثِبتها  للصالة 

العلم علمّيًا

هل أنت بحاجة لشرب لترين من الماء يومًيا 
لتبقى بصحة جيدة....؟

40

حول العالم 



اكتشف علامء اآلثار بجامعة ليدن الفرنسية أبنية غامضة يف أعامق كهف فرنيس 
تعود إىل البرش البدائيني الذين سكنوا املنطقة منذ نحو 175 ألف سنة قبل أن 
تطأ قدم اإلنسان املعارص أوروبا، وهذه اإلنشاءات -التي وصفها املكتشفون 
بالرائعة- مصنوعة من نحو أربعامئة قطعة من الرواسب الكلسية التي اقتلعت 
أرضية  فوق  بدائية  جدران  لتشييد  البعض  بعضها  فوق  وكدست  األرض  من 
أربعة  عمق  عىل  بنيا  حلقيان  جداران  التشكيالت  أبرز  ومن  الرطب،  الكهف 
رأسية،  كأعمدة  مكاهنا  يف  مثبتة  بصواعد  مدعومني  كانا  أهنام  ويبدو  طوابق، 

وأكربها يبلغ عرضه نحو سبعة أمتار، وارتفاعه أربعون سنتيمرتا.
يشار إىل أن البرش البدائيني )نياندرتال( عاشوا يف قارة أوراسيا القديمة )أوروبا 
وصول  مع  وانقرضوا  سنة،  ألف  أربعني  إىل  ألف  أربعامئة  نحو  قبل  وآسيا( 
اإلنسان احلديث املنطقة، وتكشف اآلثار أهنم كانوا مهرة يف استخدام األدوات 
مالجئ،  يف  وعاشوا  النار،  سخروا  بأهنم  الباحثني  بعض  ويعتقد  احلجرية، 

وارتدوا املالبس، ويدفنون موتاهم، ويزينون القبور بالزهور.
فيه  املوجود  العمق  أن  كام  جيد،  بشكل  حمفوظ  املكتشف  املوقع  أن  ان  ويذكر 

داخل الكهف جعله يصمد طوال هذه السنني.

الروبوت  )بيكر وهوستلر(  االمريكية  املحاماة  وظفت رشكة 
يب  )اي  رشكة  قبل  من  واملنتج  اصطناعيا  الذكي  )روس( 
يضم  الذي  هبا  اخلاص  اإلفالس  قضايا  قسم  يف  كمحام  ام( 
من  اصطناعيا  الذكي  املحامي  موظفا. وصمم   )50 ( حواىل 
اللغة وتكوين فرضيات عند طرح األسئلة  أجل قراءة وفهم 
لدعم  واملراجع  املصادر  عىل  اعتامدا  إجابات  وإجي��اد  عليه، 
القانون،  كتب  كل  عىل  باإلطالع  أيضا  يقوم  كام  استنتاجاته. 
ويستطيع  والترشيعات،  باملراجع  مرفقة  بأجوبة  ويعود 
االستشهاد بقضايا مشاهبة، إضافة إىل مراقبة القانون عىل مدار 
املحدثة،  اجلديدة  القرارات  عىل  االطالع  أجل  من  الساعة 
ويعترب الروبوت )روس( حاليا من أهم املساعدين القانونيني 

األذكياء اصطناعيا.
لعبة  حلل  مصمم  واح��د(  يسمى)سب  الروبوت  ان  ويذكر 
اللغز الشهرية )مكعب روبيك( امللون يف أقل من ثانية وبزمن 
مل يتجاوز الثامين مئة وسبعة وثامنني باأللف من اجزاء الثانية، 
لغز  حلل  الروبوت  وراء  يقف  ال��ذي  الفريق  استخدم  وقد 
من  صور  لنقل  ويب  كامريات  مستخدما  حاسوًبا،  املكعب 
املكعب إىل جهاز احلاسوب الذي حدد األلوان وفكر يف حله 

باستخدام خوارزمية.

باحثون بريطانيون متكنوا عرب جتارب علمية من إخفاء أجسام حقيقية بأكثر من 
طريقة مستخدمني تقنية فائقة إلنشاء هياكل قادرة عىل ثني الضوء حول اجلسم 
فيليبس( من كلية )إمبرييا(  الربوفيسور )كريس  يبقيه خمتفيا، وأوضح  بشكل 
لندن، إن السبب يف أنك تراين هو اصطدام الضوء مع الذرات اإللكرتونية يف 
جلدي وانعكاسه باجتاه عينيك، وما اكتشفناه هو أن هناك طرقا لوقف ارتداد 
فإنك  ذلك  تفعل  وعندما  عينيك،  إىل  الضوء  وإرساهلا  اإللكرتونية  الذرات 
باستخدام  إال  تتم  أن  الطريقة  هلذه  يمكن  ال  انه  مضيفا  تراين،  أن  تستطيع  ال 
تكنولوجيا فائقة إلنشاء هياكل قادرة عىل ثني الضوء حول اجلسم حتى تبقيه 

خمتفيا، وهي فكرة تعتمد عىل التالعب بالضوء.
لوضع  العامل  يف  الدول  من  كثري  جيوش  تسعى  ما  هو  التقنية  من  النوع  فهذا 
والتمويه  االختفاء  أجهزة  يسمى  بام  السالح  معارض  تعج  حيث  عليه،  يدها 
حمامني  لكن  ال��دوالرات،  مليارات  عليها  تنفق  التي  العسكرية  للمعدات 
يشكل  قد  االختفاء  تقنية  يف  الكبري  التحسن  هذا  أن  من  حيذرون  عسكريني 

انتهاكا التفاقية جنيف بشأن جرائم احلرب.

الروبوت )روس( 
المحامي يوظف بإحدى 

الشركات...!

علماء يطّورون تقنية قادرة
       على إخفاء األجسام...!

اكتشاف كهف غامض لإلنسان 
البدائي في فرنسا...!
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الليايل  إحدى  يف  كنُت  قال:  أنه  العارفني  الدين  رجال  أحد  عن  حكي 
الليل  انتصف  وملا  الفقراء،  برفقة  )احلدائق(  الزوايا  إحدى  عند  جالسًا 
استيقظت من نومي فوصلت إىل )أنفي( رائحة طيبة زكية مل أصادف مثلها 
الرائحة،  من قبل!!، فقمُت من مكاين حماواًل الوصول إىل مصدر تلك 
فذهبت يف كل اجتاه، ثم تبني يل أهنا تأيت من زاوية قريبة، فنظرت فرأيت 
فقريًا يف أقصاها وهو يتمتم فاقرتبت منه فسمعته يردد )اللهم صِل عىل 

حممد وآل حممد( وعرفت أن تلك الرائحة تنبعث من فمه وهو يصيل.

رائحٌة طيبة

ابرز  من  يعد  والذي  )املسحرجي(  قيام  هي  جيل  بعد  جيال  املتوارثة  العادات  من 
الشخصيات الرمضانية التي متتلك حضورا يف الذاكرة املحلية ويتميز بصوته اجلهوري 
الذي يوقظ النائمني يوميا قبل ما يقارب ساعة من موعد االمساك )املسحرجي(  او 
للمناطق  وفقا  املتعددة  التسميات  هذه  )املطبلجي(  او  طبيلة(  )ابو  او  الدمام(  )ابو 
العراقية واللهجات ويبقى املعنى واحدا والغاية هي ايقاظ النائمني من اجل التسحر 
والتهيؤ ليوم جديد من شهر رمضان املبارك الفضيل ... ورضب )املسحرجي( عىل 
طبلة تدوي يف سكون الليل مناديا )اكعدوا يا نايمني ... اكعدوا تسحروا( متزامنا مع 
باسحار  اخلاصة  االدعية  بعض  وقراءة  املساجد  مآذن  من  يصدح  والذي  اهلل  متجيد 
باطوار خمتلفة واصوات مؤثرة وخاشعة داعيا ومذكرا  القران  شهر رمضان وتالوة 
وحمرضا عىل السحور ... ان مشهد )املسحرجي ( تراث قديم ومجيل يف حينه .. لكن 
املساجد  مآذن   ، الساعة  جرس   ، )املوبايل(  النقال  جرس   ، موجودة  اليوم  البدائل 

ونرى ونسمع كثريا من الناس ينزعجون من هذه العادة ويتاذون ... 

من الفلكلور الشعبي.. )المسحرجي(

المجامالت االجتماعية والكذب
املبالغة يف املجامالت االجتامعية بني الناس تدخل الكثري منهم يف دائرة الكذب ) والعياذ باهلل ( مثال قوهلم لبعضهم ) مشتاقني ( وهم 
ليسوا كذلك وعبارة ) األهل يسلمون عليك ( واحلال خمالف لذلك وعبارة ) واهلل دائام اسأل عنكم ( واحلال نقيض ذلك وامثال هذه 
العبارات التي يفهمها البعض عىل اهنا حالة حسنة ولطيفة علام اهنا كذب ) وهو تعمد االخبار بام ال يطابق الواقع ( والكذب قبيح 
واهلل تعاىل يمقت صاحبه ويطلقون عىل من أتصف بذلك كلمة ) سبوريت ( وهي كلمة انجليزية معناها ريايض و ال وجه شبه لغوي 
بينها وبني الكذب , قال تعاىل ) ... فنجعل لعنة اهلل عىل الكاذبني ( سورة ال عمران االية 61 , اذن ال بد من التخيل عن الكذب والتحيل 
بالصدق , قال تبارك اسمه ) يا أهيا الذين امنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني ( سورة التوبة اآلية 119 ويمكن جتنب ذلك بكلامت 

بديلة امثال كيف حالك وما اخبارك ؟

وليد الطائي
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صورة وتعليق

واقٌع مرير

من روائِع الشهيد دستغيب )ُقّدس سره(

تعمل  املسلمة  غ��ري  ال��دول��ة  بريطانيا  يف 
عىل   %50 ختفيضات  سنويًا  أس��واق��ه��ا 
للمسلمني  االساسية  الغذائية  املنتجات 
يف كافة مدهنا بمناسبة شهر رمضان أما يف 
أسعار  فستزداد  اإلسالمي  العريب  عاملنا 
هذا  يف  مضاعفة  أضعافًا  الغذائية  السلع 
احلكومة  عىل  نتمنى  حت��دي��دًا،  الشهر 
جشع  وإيقاف  األسواق  مراقبة  املحلية 

البعض، وشهر رمضان كريم عليكم.

* إذا ظهر عيُب مؤمن ومل تسرته فأنت ظامل بحقه 
أغلبنا  أن  واحلقيقة  الدين،  يوم  بحقه  وسيطالبك 
يتقيد هبذه اخلصلة احلميدة فمن منا علم عيب  ال 

صديقه ومل يعلنه؟!
جارهتا  عيوب  عرفت  التي  امل��رأة  تلك  وأي��ن   *

وحفظت زلة لساهنا.
فهو  غ��ريه  عيوب  سرت  من  اإلنسان  متكن  إذا   *
أصول  يف  وجاء  النجاة،  أهل  ومن  حقيقي  مؤمن 
عليه  اهلل  )صىل  األك��رم  الرسول  عن  نقاًل  الكايف 
وآله( حيث قال: )ومن قال يف مؤمن ما رأته عيناه 
من  فهو  مروءته  به  وهيدم  يشينه  مما  أذناه  وسمعته 
أن  الذين حيبون  )إن  فيهم:  )تعاىل(  اهلل  قال  الذين 
يف  أليم  عذاب  هلم  آمنوا  الذين  يف  الفاحشة  تشيع 

الدنيا واآلخرة(«.
* من ال يستطيع أن حيفظ كلمًة يف رسه فهو ملعون 
يفعل  أن  له وعليه  الدين، وامللعون ال عبادة  يوم  إىل 
البارئ  لعنة  من  وخيرج  الظلم  يتحاشى  حتى  خريًا 

ويدخل يف رمحته.
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تدعو إدارة مســـجد ســـعيد بن جبير )رض( في حي الموظفين التابع لممثلية مكتب سماحة المرجع الديني 

األعلى آية اهلل العظمى الســـيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( في كربالء المقدسة، السادة أولياء أمور 

الطلبة ومن جميع المراحل الدراســـية لتســـجيل فلـــذات أكبادهم ضمن دوراتها القرآنيـــة الفقهية التنموية 

األخالقية الدائمية الخاصة بشريحة الذكور.

علما أنه توجد هدايا مالية قيمة لمن ُيتقن التالوة وُيحسن الحفظ مع سفرات عبادية وترفيهية.

للتســـجيل يرجى مراجعة إدارة المســـجد الكائن في حي الموظفين قرب حوانيت الدولة القديمة وذلك أثناء 

أوقات الصالة لفترة اســـبوعين ابتداًء من تاريخ نشـــر هذا اإلعالن، ولالستفســـار يرجـــى االتصال على األرقام 

التالية: 07815885582 – 07602200527، أو إرســـال رســـالة قصيرة فيها اســـم الطالب الثالثي مع المرحلة 

العمرية على الرقم األول، ومن اهلل التوفيق.


